ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΕΜΕΝ παράλληλα με την ανάπτυξη πολύμορφων αγώνων, στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
Μηχανικών, των ναυτεργατών, των
εργαζομένων και παρά τις οικονομικές δυσκολίες, με αίσθημα
ευθύνης για την τεχνική βοήθεια
και υποστήριξη των Μηχανικών,
λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη της
ENGINE ROOM RESOURCE
MANAGEMENT (SIMULATOR) με
πιστοποίηση LLOYD’S REGISTER
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
Η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ
και στην παρακολούθηση τηρείται
διαδικασία προεγγραφής.
Åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò ÐñïûðïèÝóåéò, ôï Ðñüãñáììá êáé ôçí Áßôçóç ðñï-åããñáöÞò.
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Μονόδρομος η ανάπτυξη
της οργάνωσης και του αγώνα
για τις σύγχρονες ανάγκες μας

Η

επόμενη μέρα από την εναλλαγή της κυβέρνησης
από ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ, σηματοδοτεί την συνέχιση της
αντιλαϊκής πολιτικής στις κατευθύνσεις της Ε.Ε, σε
βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων των ναυτεργατών,
των εργαζομένων.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης της ΝΔ, με την ένταση της επίθεσης για τις ΣΣΕ, την κοινωνική ασφάλιση, τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα και ταυτόχρονα πρόσθετα προνόμια σε εφοπλιστές, βιομήχανους, τραπεζίτες.
Ο υπουργός ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκης για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών,
προδιέγραψε το χτύπημα των ΣΣΕ και την εφαρμογή των
ατομικών συμβάσεων.
Σε συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016)
σχεδιάζεται με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, η κοινωνική
ασφάλιση, οι συντάξεις, να μετατραπούν σε αποκλειστική
ευθύνη του κάθε εργαζόμενου με όχημα τη λειτουργία κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, των επαγγελματικών
ταμείων, της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών και της
συμμετοχής του κράτους στην κοινωνική ασφάλιση.
Αυτή την πολιτική που λεηλάτησε τα ασφαλιστικά ταμεία
την υπηρέτησαν διαχρονικά οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ κά, με τραγικές συνέπειες για τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, με περικοπές στις συντάξεις,
την κοινωνική ασφάλιση.
Με την εφαρμογή του ν.4387 από τον Μάη του 2016,
ελάχιστοι ναυτεργάτες έχουν πάρει οριστική σύνταξη, η
συντριπτική πλειοψηφία είναι με προσωρινή από 384 – 721
ευρώ, αντίστοιχα κανένας δεν έχει πάρει επικουρικό και
εφάπαξ, ενώ σε ναυτεργάτες που τους έχουν παρακρατηθεί χρήματα για αναβάθμιση, δεν τους έχει γίνει.
Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, Γ. Πλακιωτάκης, όταν
ρωτήθηκε στη πρώτη συνάντηση με τους ναυτιλιακούς
συντάκτες σε ότι αφορά τη διεκδίκηση των ναυτεργατών για
ΣΣΕ με ικανοποιητικές αυξήσεις και προστασία των δικαιωμάτων τους, ο υπουργός «υπενθύμισε» πως «όλοι θα πρέπει
να συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα περνάει ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια μία δύσκολη δημοσιονομική περίοδο». Η
«δυσκολία» αφορά βέβαια μόνο τους ναυτεργάτες, αφού για
τους εφοπλιστές είναι έτοιμα τα νέα πακέτα προνομίων και
χρηματοδότησης, ακόμα και για την ανανέωση του στόλου
τους.
Για τις επικίνδυνες συνθήκες που διαμορφώνονται στα
επιβατηγά πλοία, αυτό που είπε ήταν ότι πρέπει «να βρούμε
τη λύση και τις αιτίες» που μειώθηκαν οι «Έλληνες ναυτικοί
από τα πλοία», «να μην τραβάει το σκοινί ο ένας από εδώ και
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ο άλλος από εκεί» και άλλα παρόμοια...
Επιχείρησε δηλαδή να τσουβαλιάσει τον θύτη με τα
θύματα της αντεργατικής επίθεσης, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι για τη μείωση των οργανικών συνθέσεων ευθύνονται
τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών.
Τα νέα χτυπήματα που ετοιμάζονται και από την κυβέρνηση ΝΔ, πατούν στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι
μόνο διατήρησε τους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων για τη μείωση των οργανικών συνθέσεων και το
χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτεργατών,
αλλά ενίσχυσε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Χαρακτηριστικά:
Η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ψήφισε το νόμο 4262/2014
που προβλέπει στο άρθρο 38 για την επιβατηγό ναυτιλία
«συμβάσεις εργασίας από Ενώσεις Προσώπων». Μένει προσωρινά παγωμένος εξαιτίας των αγώνων των ναυτεργατών.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το ν.4504/2017, που προβλέπει στο άρθρο 78 ότι πριν από την έναρξη της δρομολογιακής περιόδου των επιβατηγών πλοίων κάθε τύπου «οι
πλοιοκτήτες υποχρεούνται να έχουν εξοφλήσει τους βασικούς μισθούς και επιδόματα του πληρώματος του πλοίου»,
δηλαδή βγάζει από τη «μέση» όλα όσα έχει ενσωματωμένα
ο μισθός (υπερωρίες, Δώρα γιορτών, κυριακάτικες αργίες
κ.ά.) και προβλέπονται από τη ΣΣΕ. Ο νόμος χειροκροτήθηκε
από τους εφοπλιστές (ΣΕΕΝ), οι οποίοι σε υπόμνημα που
είχαν αποστείλει στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης
του σχετικού νόμου σημείωναν ότι «η αναφορά του άρθρου
"στους βασικούς μισθούς" αντί "στις πάσης φύσεως απολαβές" μας βρίσκει σύμφωνους»...
Στους άμεσους σχεδιασμούς της κυβέρνησης της ΝΔ είναι
η απροκάλυπτη παρέμβαση σε συνεργασία με την εργοδοσία
στο συνδικαλιστικό κίνημα, με στυλοβάτη τους τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ομάδα Βασιλόπουλου/ΣΥΡΙΖΑ), που ο υπουργός εργασίας κ.Βρούτσης δεν ξέχασε να τους υπερασπιστεί με δηλώσεις του.
Να μην τολμήσουν!!!
Οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δεν θα δεχτούμε καμία
παρέμβαση στα σωματεία, καμία επιβολή σιγής νεκροταφείου. Θα βρουν μπροστά τους, τους ναυτεργάτες, τους
εργαζόμενους. Τα δικαιώματα μας κατακτήθηκαν με αγώνες
και θυσίες και δεν τα παραδίδουμε στα φερέφωνα του κεφαλαίου.
Καλούμε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τα σωματεία, για την ανάπτυξη αγώνων στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των
σύγχρονων αναγκών μας.
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ – ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ
Επαίσχυντες συμφωνίες εφοπλιστών – ΠΝΟ
για την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών

Κ

όντρα στη διάθεση των ναυτεργατών για
συνέχιση του αγώνα για την υπογραφή ικανοποιητικών
Συλλογικών
Συμβάσεων
Εργασίας, όπως αυτή εκφράστηκε με την καθολική
- μαχητική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία
στις 3 Ιούλη, ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός στη διοίκηση της ΠΝΟ «έκλεισε» τις
Συμβάσεις στις 8 Ιούλη με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και στις 31
Ιούλη με την Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων, με
μια αύξηση - κοροϊδία του 2%, απεμπολώντας
θεμελιώδη δικαιώματα των ναυτεργατών.

την ψυχραιμία του όταν αποκαλύπτονται συμφωνίες του σε «μπακαλόχαρτο» με τους εφοπλιστές για
τις αμοιβές των ναυτών στην Ακτοπλοΐα και την
υπογραφή του μαζί με τον Θ. Βενιάμη πρόεδρο της
ΕΕΕ και τον Γιάννη Χαλά, στη ΣΣ Εργασίας των Ποντοπόρων του 2010, επιλογές με οδυνηρές συνέπειες για τους ναύτες γενικότερα για όλες τις
ειδικότητες των ναυτεργατών στα ποντοπόρα και
σε όλες τις κατηγορίες καραβιών.
Οι ταξικές δυνάμεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ - δεν συμμετείχαν στη
συνάντηση της ΠΝΟ με τον υπουργό ναυτιλίας,

Η υπογραφή της Σ.Σ. Εργασίας Ακτοπλοΐας από
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(ΣΕΕΝ) και τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ, επικροτήθηκε από τον νέο υπουργό
ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη κατά τη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε με τον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ στις 16/7/2019.
Στην αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΝΟ στη
συνάντηση με τον υπουργό ναυτιλίας συμμετείχε ο
Α. Νταλακογιώργος πρόεδρος της Ένωσης Ναυτών (ΠΕΝΕΝ), ο οποίος σε δελτίο τύπου «ανακαλύπτει την πυρίτιδα», καταγγέλλοντας την ναυτιλιακή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, χάνει όμως

γιατί έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση της ΝΔ, την αντιναυτεργατική πολιτική, την πολιτική επιστράτευση, το
χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας, το τσιφλίκι
των εφοπλιστών την ΠΝΟ.
Η απεργιακή μάχη των ναυτεργατών στις 3 Ιούλη
για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ανέδειξε το
εκρηκτικό «μείγμα» σε βάρος της ίδιας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα το οποίο διαμορφώνει
στην επιβατηγό ναυτιλία η επιθετικότητα των εφοπλιστών, που τροφοδοτείται από την αντιλαϊκή
πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, με
τις «πλάτες» του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδι-
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καλισμού της ΠΝΟ.
Την ίδια περίοδο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), παρά την τεράστια κερδοφορία δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφουν κάθε
χρόνο, από το 2010 αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ.
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
και ΠΕΕΜΑΓΕΝ κατήγγειλαν την απαράδεκτη
συμφωνία εφοπλιστών και του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, η οποία είναι σε
πλήρη αναντιστοιχία με την καθολική - μαχητική
συμμετοχή των ναυτεργατών στην πρόσφατη απεργία και την αναγκαιότητα κλιμάκωσης της πάλης
του κλάδου» για το δικαίωμα στη δουλειά, τις ΣΣΕ,
την κοινωνική ασφάλιση, τις οργανικές συνθέσεις,
ζητήματα όπως τις απάνθρωπες συνθήκες
εργασίας, με 14 - 16 ώρες τη μέρα, που βάζουν σε
κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής.
Με την εφαρμογή του ν.4150/2013 στα πλοία
της ακτοπλοΐας, υπάρχει μείωση κατά 50% των ναυτεργατών των γενικών υπηρεσιών (μάγειροι, καμαρότοι κ.λπ.) κατά τη χειμερινή περίοδο.
Ένα από τα βασικά αιτήματα που πρόβαλαν με
την απεργία τους οι ναυτεργάτες στις 3 Ιούλη ήταν
η κατάργηση του νόμου 4150/2013 της κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, τον οποίο διατήρησε σε πλήρη
ισχύ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος απορρέει από
τον κανονισμό 3577/92 της ΕΕ για την άρση του
καμποτάζ και δίνει το περιθώριο στους εφοπλιστές
ουσιαστικά να καθορίζουν κατά την κρίση τους την

οργανική σύνθεση των επιβατηγών πλοίων, παραβιάζοντας τις ΣΣΕ και τη Διεθνή Σύμβαση 180, που
καθορίζουν τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των
πληρωμάτων, και υπονομεύοντας την ασφάλεια και
προστασία των ναυτεργατών, των επιβαινόντων και
του πλοίου.
Ο νόμος ενεργοποιήθηκε στις 7/7/2013 με 6
καρμπόν Υπουργικές Αποφάσεις του τότε υπουργού Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη για 6 πλοία της
γραμμής Πάτρα - Ιταλία, από τα οποία μειώθηκαν οι
ναυτεργάτες, με τις ειδικότητες που πλήγηκαν περισσότερο ήταν αυτές των γενικών υπηρεσιών
(καμαρότοι, μάγειροι κ.λπ.).
Απέναντι σε αυτήν την ενιαία επίθεση, καλούμε
τους ναυτεργάτες να πάρουν στα δικά τους χέρια
την υπόθεση της οργάνωσης της πάλης τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων:
• Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων.
• Κατώτατο μισθό 751 ευρώ, αυξήσεις στους
μισθούς, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές.
• Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με
7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
• Κατάργηση του ν.4150 /2013, οργανικές
συνθέσεις με βάση το ΠΔ 177/74 και τις σύγχρονες ανάγκες, καθιέρωση διπλών πληρωμάτων
όπου τα δρομολόγια των πλοίων δεν παρέχουν τις
απαιτούμενες ελάχιστες ώρες ανάπαυσης.
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24ωρη Προειδοποιητική Πανελλαδική Απεργία στις 3 Ιούλη
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΣΣΕ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Μ

ετά από πρόταση των ταξικών δυνάμεων των
ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στη συνεδρίαση της Ε.Ε της ΠΝΟ 25
Ιούνη, αποφασίστηκε 24ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική Απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την
Τετάρτη 3 Ιούλη από τις 00:01 έως τις 24:00.
Οι ναυτεργάτες με την απεργία στις 3 Ιούλη σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων και τα λιμάνια της χώρας, διεκδίκησαν
την υπογραφή ικανοποιητικών Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας (ΣΣΕ), κόντρα στην επιθετικότητα που επιδεικνύουν οι εφοπλιστές, οι
οποίοι αποθρασυμένοι από
το θεσμικό πλαίσιο που
έχουν διαμορφώσει για
λογαριασμό τους διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις της
ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και τώρα
του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αρνούνται
να υπογράψουν ΣΣΕ είτε
θέτουν προκλητικές προϋποθέσεις για την υπογραφή τους.
Στην απεργία συμμετείχε
και η Ενωση Πληρωμάτων
Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησής
της, διεκδικώντας την υπογραφή ΣΣΕ.

«Να πάρουμε στα χέρια μας την
απεργιακή μάχη»
Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ πρωτοστάτησαν για την
οργάνωση της απεργιακής μάχης, με περιοδείες στα
καράβια σε όλα τα λιμάνια. Απεύθυναν κάλεσμα στους
ναυτεργάτες, όπως ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους,
«να πάρουμε στα χέρια μας την οργάνωση και συμμετοχή
στον απεργιακό αγώνα, να στείλουμε μήνυμα αντίστασης στην εφοπλιστική αδιαλλαξία, να προειδοποιήσουμε
την όποια κυβέρνηση σχηματιστεί ότι μετά την 7η Ιούλη
ο αγώνας θα συνεχιστεί για τα δικαιώματά μας, με βάση
τις σύγχρονες ανάγκες μας».
Κάλεσαν σε ενίσχυση της πάλης, διεκδικώντας: Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ, σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων. Αυξήσεις στους μισθούς με κατώτερο μισθό 751
ευρώ, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές.
Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με Συλλογική
Σύμβαση, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Κοινωνική Ασφάλιση,
6

προστασία στη δουλειά, ενάντια στην ανεργία. Κατάργηση του ν.4150/2013, οι οργανικές συνθέσεις να καθορίζονται με βάση το ΠΔ 177/74 και τις σύγχρονες ανάγκες, να καθιερωθούν διπλά πληρώματα όπου τα δρομολόγια των πλοίων δεν παρέχουν τις απαιτούμενες
ελάχιστες ώρες ανάπαυσης των πληρωμάτων. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου ν.4387/2016 και όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων. Κανένας πλειστηριασμός
πρώτης κατοικίας. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών,
της φοροληστείας.
Κατήγγειλαν επίσης τις
αξιώσεις που προβάλλουν οι
εφοπλιστές για την υπογραφή ΣΣΕ. Όπως επεσήμαναν,
«με απύθμενο θράσος ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)
έθεσε ως όρο για την υπογραφή της ΣΣΕ για το 2019 την
παραπέρα εντατικοποίηση
της δουλειάς των ναυτεργατών, με συνθήκες γαλέρας, οργανικές συνθέσεις με
βάση τον ν.4150/2013 με
απάνθρωπα ωράρια 14 - 16
ώρες δουλειά τη μέρα, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για
την αύξηση των κερδών του εφοπλιστικού κεφαλαίου».

Αλληλεγγύη από συνδικαλιστικές
οργανώσεις άλλων χωρών
Την αλληλεγγύη τους στον απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών εξέφρασαν με ανακοινώσεις που εξέδωσαν το
Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές της Βρετανίας (RMT) και το Ναυτεργατικό Σωματείο Πολωνίας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του RMT, τα μέλη
του σωματείου «στέκονται στο πλευρό των συναδέλφων Ελλήνων ναυτεργατών και στον αγώνα τους κατά
των εργοδοτών που επιχειρούν να υπονομεύσουν» τα
δικαιώματά τους. Ακόμα σημειώνεται πως και το RMT
«αγωνίζεται επίσης σκληρά για την αύξηση των θέσεων
εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία εσωτερικού» και
την «ενδυνάμωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων
των ναυτεργατών».
Ανάλογο περιεχόμενο είχε και το μήνυμα αλληλεγγύης από το πολωνικό ναυτεργατικό σωματείο.
ÅÍÙÓÇ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ένταση της επίθεσης στα δικαιώματα των ναυτεργατών

Π

ραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου συνάντηση μεταξύ του υπουργού Ναυτιλίας κ.
Πλακιωτάκη, με τα ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι ταξικές δυνάμεις, που ανέδειξαν
από τις προγραμματικές
δηλώσεις της κυβέρνησης της ΝΔ και του υπουργού
στην ανάληψη των καθηκόντων του, ότι θα συνεχιστεί
και θα ενταθεί η επίθεση στα δικαιώματα των ναυτεργατών, των εργαζομένων, στο στόχαστρο οι ΣΣΕ, η
κοινωνική ασφάλιση, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Καταστήσαμε σαφές στον υπουργό, να μην τολμήσουν εφοπλιστές – κυβέρνηση, το χτύπημα των ΣΣΕ,
της κοινωνικής ασφάλισης,
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αποτελούν αιτία
πολέμου για τους ναυτεργάτες που κατακτήθηκαν
με αγώνες και θυσίες.
Με στοιχεία καταγράφεται ότι η κερδοφορία των
εφοπλιστών σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων και την
περίοδο της καπιταλιστικής
κρίσης, που είναι αποτέλεσμα της έντασης της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, ενώ διαρκή είναι τα
προνόμια και οι επιδοτήσεις για το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Αποτελεί πρόκληση που από το 2010 δεν έχει ανανεωθεί η ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία παρά την γιγάντωση της κερδοφορίας των εφοπλιστών.
Στη προκλητικότητα των εφοπλιστών συμβάλει ο
εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ,
συνεχίζει το βρώμικο ρόλο υπογράφοντας συμφωνίες
με τους εφοπλιστές για κάθε καράβι έναντι αμοιβής
από 5.000 – 8.000 δολάρια, για να μην εφαρμόζεται
η κλαδική ΣΣΕ και η κοινωνική ασφάλιση για όλους
τους ναυτεργάτες, αποκομίζοντας από τις βρώμικες
συναλλαγές 4.694.285,52 ευρώ!!! για το 2018. Έχουν
την στήριξη των εφοπλιστών και των μέχρι σήμερα
κυβερνήσεων διατηρώντας το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο στο καταστατικό της όπως και άλλα ναυτεργατικά σωματεία, αφού ο ν.1264/1982 δεν εφαρμόζεται στο κλάδο των ναυτεργατών.
ÅÍÙÓÇ
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Τα ναυτεργατικά σωματεία κατέθεσαν εγγράφως το
διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων τους για:
• ΣΣΕ – κοινωνική ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται με βάση
τις σύγχρονες ανάγκες.
• Πλήρη – σταθερή εργασία, με μείωση του εργάσιμου χρόνου, προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων (με κατάργηση του ν.4150/2013) στις αυξημένες ανάγκες των πλοίων και της προστασίας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
• Κατάργηση του ν.4262/2014 των ατομικών
Συμβάσεων Εργασίας και των ενώσεων προσώπων.
• Κατάργηση του ν.2687/53, των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης των
πλοίων και του συνόλου
της αντεργατικής –
αντιδημοκρατικής νομοθεσίας.
• Κατάργηση κάθε
μέτρου που απαλλάσσει
τους εφοπλιστές να μην
εφαρμόζουν τη Κλαδική Σύμβαση Εργασίας
για το σύνολο των ναυτεργατών στα πλοία.
• Κατάργηση του
κανονισμού 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ν.2932/2001 για την απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας
και γενικότερα των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφοράς της χώρας.
•Ανάκληση των αντιναυτεργατικών υπουργικών
αποφάσεων που επιδιώκουν την κατάργηση των ΣΣΕ
και τη μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων.
• Κανένας εργαζόμενος να μην πληρώνεται με
μισθό κάτω από 751 ευρώ.
• Πλήρη – σταθερή εργασία, με ουσιαστική προστασία των ανέργων
• Επίδομα ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού
στην αντίστοιχη ειδικότητα, για όλους τους ανέργους,
για όσο διαρκεί η ανεργία.
• Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
των ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις.
• Να γίνει πράξη η απαίτηση της Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών και των σωματείων ΠΕΜΕΝ,
7

Ê

Ê ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που έγινε δεκτή από το ΔΣ

του ΓΕΝΕ, το σύνολο των ελληνόκτητων πλοίων να
καταθέτουν στο ΓΕΝΕ τις καταστάσεις πληρώματος
(crew list) και σε κάθε αντικατάσταση του πληρώματος να ναυτολογούνται από το ΓΕΝΕ όλοι οι ναυτεργάτες με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση.
• Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους να
ναυτεργάτες, να χαρακτηριστεί το επάγγελμα βαρύ,
ανθυγιεινό και επικίνδυνο, καταβολή επιδόματος 5%
με βάση το μισθό.
• Κατάργηση του νόμου λαιμητόμου 4387/2016
(φορολογικό – ασφαλιστικό).
• Κατάργηση της νομοθετικής τροπολογίας, που
απαλλάσσει τους εφοπλιστές από την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών.
• Καταβολή όλων των εφοπλιστικών οφειλών στο
ΝΑΤ και πάταξη της εισφοροδιαφυγής.
• Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Ανώτατη – Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση, που να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση όλων των νόμων για την ιδιωτικοποίηση των
σχολών.
• Υπεράσπιση του δικαιώματος της απεργίας και

8

των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για όλους τους
ναυτεργάτες.
Αγωνιζόμαστε για την ανασύνταξη του Ναυτεργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, την αλλαγή του
καταστατικού της ΠΝΟ και των σωματείων:
1. Κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων, που
στηρίζεται η δομή του καταστατικού της ΠΝΟ
2. Εφαρμογή της απλής αναλογικής για την εκλογή
όλων των οργάνων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) και των πρωτοβάθμιων ναυτεργατικών σωματείων. Συλλογική δομή και ηγεσία στα
όργανα της Ομοσπονδίας και των σωματείων.
3. Κατάργηση του περιοριστικού ορίου του 1/10
των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν στους ψηφίσαντες.
4. Κατάργηση της άμεσης είσπραξης συνδικαλιστικής εισφοράς της ΠΝΟ από τους ναυτεργάτες (χαράτσι). Τα πρωτοβάθμια σωματεία να εκχωρούν προς την
ΠΝΟ συνδικαλιστική συνδρομή ανάλογα με τον
αριθμό των μελών τους (ψηφίσαντα και οικονομικά
ενεργά μέλη).
Καλούμε τους ναυτεργάτες, σε οργάνωση και
αγώνα ενωτικό – μαζικό – ταξικό, για σύγχρονους
όρους δουλειάς και αμοιβής, για ζωή με δικαιώματα.

ÅÍÙÓÇ
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Το κυνήγι του εφοπλιστικού κέρδους «πνίγει» τις ανάγκες
ναυτεργατών, νησιωτών και επιβατών

T

á ìÝôñá óôÞñéîçò ôçò êåñäïöïñßáò ãéá ôéò åôáéñåßåò ôïõ êëÜäïõ, ìå íüìïõò üëùí ôùí
êõâåñíÞóåùí, åßíáé ç Üëëç üøç ôçò "åîüíôùóçò" ôùí ðëçñùìÜôùí êáé ôçò æïöåñÞò êáôÜóôáóçò ðïõ áíôéìåôùðßæåé óÞìåñá ï ëáüò óôçí áêôïðëïÀá.
Ïé áëëåðÜëëçëåò âëÜâåò, ïé êáôáðÝëôåò óôç èÜëáóóá, ïé ðñïóáñÜîåéò óå õöÜëïõò êáé ðñïâëÞôåò
ëéìáíéþí, ïé óõãêñïýóåéò, ôá íáõôåñãáôéêÜ áôõ÷Þìáôá êáé ðïëëÜ áêüìá ðåñéóôáôéêÜ, åéäéêÜ ôçí ðåñßïäï ôïõ êáëïêáéñéïý,
ðïõ ðñïåéäïðïéïýí
êáèçìåñéíÜ ãéá ôïõò
êéíäýíïõò ðïõ äéáôñÝ÷åé ç áóöÜëåéá ôçò áíèñþðéíçò æùÞò óôç
èÜëáóóá, åßíáé Ýíá
äåßãìá ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ Ý÷åé äéáìïñöþóåé êáé óôéò áêôïðëïúêÝò óõãêïéíùíßåò
ôï êõíÞãé ôïõ êÝñäïõò
áðü ôïõò åöïðëéóôÝò,
óå âÜñïò íáõôåñãáôþí, íçóéùôþí êáé åðéâáôþí, ìå ôéò áíôéëáúêÝò êõâåñíÞóåéò íá ôïõò óôñþíïõí ôï äñüìï, äéáìïñöþíïíôáò ôï êáôÜëëçëï èåóìéêü ðëáßóéï.
Ôï óêçíéêü áõôü óõìðëçñþíåôáé ôï ÷åéìþíá ìå
äåêÜäåò íçóéÜ íá åßíáé êáôáäéêáóìÝíá óôçí áðïìüíùóç, áíôéìåôùðßæïíôáò áêüìá êáé ðñüâëçìá ôñïöïäïóßáò. Ôï êåñáóÜêé óôçí ôïýñôá åßíáé ïé áðáíùôÝò áõîÞóåéò óôá Þäç ðáíÜêñéâá åéóéôÞñéá, âáóáíßæïíôáò ôïõò íçóéþôåò ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç íá ôáîéäÝøïõí óôçí çðåéñùôéêÞ ÅëëÜäá, áëëÜ êáé åìðïäßæïíôáò ôéò åñãáôéêÝò - ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò íá ðÜñïõí
ìéá áíÜóá óôá íçóéÜ ôçí êáëïêáéñéíÞ ðåñßïäï.
ÁõôÞ ç æïöåñÞ êáôÜóôáóç öÝñåé ôç óöñáãßäá
ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôùí åóùôåñéêþí èáëÜóóéùí
óõãêïéíùíéþí (Üñóç ôïõ êáìðïôÜæ) ìå âÜóç ôïí êáíïíéóìü ôçò Å.Å 3577/92, ôïí ïðïßï ðñïóõðÝãñáøáí ÍÄ, ÐÁÓÏÊ êáé ÓÕÑÉÆÁ (ÓÕÍ ôüôå) êáé Üñ÷éóå íá
åöáñìüæåôáé óôáäéáêÜ óôçí ÅëëÜäá áðü ôï 2002,
üôáí åíóùìáôþèçêå óôï íüìï 2932/2001 ôçò êõÅÍÙÓÇ
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âÝñíçóçò ôïõ ÐÁÓÏÊ. Ôïí øÞöéóå "ðáôþíôáò" óôï
íáõÜãéï ôïõ "ÅÎÐÑÅÓ ÓÁÌÉÍÁ", ôï ãíùóôü óáðÜêé,
ðïõ óôéò 26 ÓåðôÝìâñç 2002, ìéóü ìßëé áðü ôï ëéìÜíé ôçò ÐÜñïõ, âïýëéáîå óå ÷ñüíï ìçäÝí, ðíßãïíôáò
82 áíèñþðïõò.
Ç åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý ôçò ÅÅ óõíïäåýôçêå áðü ôçí ðñïðáãÜíäá üôé ç áðåëåõèÝñùóç ôùí åóùôåñéêþí èáëÜóóéùí óõãêïéíùíéþí, äçëáäÞ ç åëåýèåñç äñïìïëüãçóç, ÷ùñßò ðåñéïñéóìïýò, èá ôüíùíå ôïí áíôáãùíéóìü áíÜìåóá óôéò íáõôéëéáêÝò åôáéñåßåò, ïé ïðïßåò èá
Ýöåñíáí ðïëëÜ, óýã÷ñïíá êáé áóöáëÞ
ðëïßá óôéò èáëÜóóéåò
óõãêïéíùíßåò,
ìå
öôçíüôåñá ìÜëéóôá
åéóéôÞñéá.
ÓÞìåñá, 17 ÷ñüíéá
ìåôÜ, ï ëáüò ìðïñåß
êáëýôåñá íá äåé ôéò
óõíÝðåéåò áõôÞò ôçò
ðïëéôéêÞò óå âÜñïò
ôïõ êáé íá óõíåéäçôïðïéÞóåé üôé ïé áíÜãêåò ôïõ ãéá öôçíÝò, áóöáëåßò, ôáêôéêÝò áêôïðëïúêÝò óõãêïéíùíßåò, ìå óýã÷ñïíá ðëïßá, âñßóêïíôáé
óôçí áíôßðåñá ü÷èç ôçò êåñäïöïñßáò ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí ïìßëùí óôçí áêôïðëïÀá êáé ôçò ðïëéôéêÞò
ðïõ ôç óôçñßæåé ìå êÜèå ôñüðï.
Ç Üãñéá åêìåôÜëëåõóç ðçãÞ ôùí êåñäþí
Ïé áêôïðëïúêÝò åôáéñåßåò êáé óôçí ÅëëÜäá áíÞêïõí óå ìåãÜëïõò åðé÷åéñçìáôéêïýò ïìßëïõò, ðïõ
äåí åðåíäýïõí âÝâáéá óôïí óõãêåêñéìÝíï êëÜäï
"ãéá ôçí øõ÷Þ ôçò ìÜíáò ôïõò", áëëÜ ãéá íá áðïêïìßóïõí êÝñäç.
ÓÞìåñá, ôá ó÷Þìáôá ðïõ êõñéáñ÷ïýí óôçí áêôïðëïÀá, ôá ïðïßá ðáñÜëëçëá äéáðëÝêïíôáé ìåôáîý
ôïõò, åßíáé ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò, ç MIG, ôï áìåñéêáíéêü "Private Equity Fund Fortress Investment
Group LLC" êáé ç éôáëéêÞ "Grimaldi".
Ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò êáôÝ÷åé ðïóïóôü ìåãáëýôå9

Ê

Ê ñï ôïõ 25% ôçò "ÁÍÅÊ Lines", êáèþò êáé ôï 31,2%

ôçò MIG.
H MIG ìå ôç óåéñÜ ôçò åëÝã÷åé ôïí üìéëï "ATTICA
Group", óôïí ïðïßï áíÞêïõí ïé åôáéñåßåò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôçí åëëçíéêÞ áêôïðëïÀá,
"Superfast Ferries", "Blue Star Ferries" êáé "Hellenic
Seaways".
Ôï áìåñéêáíéêü "Private Equity Fund Fortress
Investment Group LLC" ôï 2014 Ýêëåéóå óõìöùíßá
ìå ôçí "ATTICA Holdings" ãéá ôçí áíá÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ôñáðåæéêïý äáíåéóìïý ôçò ôåëåõôáßáò, ìå
åããýçóç ìåôï÷Ýò ôçò MIG.
ÔÝëïò, ïé "ÌéíùéêÝò ÃñáììÝò" áíÞêïõí óôïí üìéëï "Grimaldi".
ÄïñõöïñéêÜ óå áõôÜ ôá ó÷Þìáôá, êéíïýíôáé ç åôáéñåßá "Seajets" ôïõ ïìßëïõ Çëéüðïõëïõ ìå 15
ðëÝïí ðëïßá, êõñßùò ôá÷ýðëïá, ç "Golden Star" êáé
ç "Fast Ferries".
Ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí êåñäïöïñßá áõôþí ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí ó÷çìÜôùí åßíáé áðïêáëõðôéêÜ, üðùò
áõôÜ äçìïóéïðïéÞèçêáí ãéá ôï 2018:
Ôá êÝñäç ôçò "Attica Group" åêôïîåýôçêáí óôá
17,11 åêáô. åõñþ, áðü 1,25 åêáô. åõñþ ôï 2017!
Ï üìéëïò ôçò ÁÍÅÊ ðáñïõóßáóå ãéá ôï 2018 êÝñäç 14,6 åêáô., Ýíáíôé 12,8 åêáô. åõñþ ôï 2017.
Ïé "ÌéíùéêÝò ÃñáììÝò" êáôÝãñáøáí êåñäïöïñßá
ýøïõò 8,5 åêáô. åõñþ êáé Ýóïäá ýøïõò 94,1 åêáô.
åõñþ, åíþ ï üìéëïò "Grimaldi" ãéá ðñþôç öïñÜ ôï
2018 "Ýóðáóå ôï öñÜãìá ôùí 3 äéó. äïëáñßùí óôïí
ôæßñï".
Áðü ðïý âãáßíïõí üìùò áõôÜ ôá êÝñäç;
Áðü ôçí Üãñéá åêìåôÜëëåõóç ôùí ÷éëéÜäùí íáõôåñãáôþí ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé óôçí áêôïðëïÀá êáé
ôïõò ïðïßïõò üëåò áíåîáéñÝôùò ïé êõâåñíÞóåéò, óïóéáëäçìïêñáôéêÝò, íåïöéëåëåýèåñåò, äåîéÝò êáé áñéóôåñÝò, ìå ôç óôÞñéîç ôçò åñãïäïôéêÞò óõíäéêáëéóôéêÞò ðëåéïøçößáò ôïõ êëÜäïõ, äÝíïõí ÷åéñïðüäáñá ìå äåêÜäåò áíôåñãáôéêïýò íüìïõò, áîéïðïéþíôáò
ãé' áõôü ôéò Ïäçãßåò êáé ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò ÅÅ.
ÏñéóìÝíá ðáñáäåßãìáôá ãéá ôï ðþò äéáìïñöþíåôáé óÞìåñá ôï Üãñéï êáèåóôþò ôçò åêìåôÜëëåõóçò
óôçí áêôïðëïÀá, ðïõ öôÜíåé áêüìá êáé óå äïõëåéÜ
ðÜíù áðü ôéò áíèñþðéíåò áíôï÷Ýò:
Ç êõâÝñíçóç ÍÄ - ÐÁÓÏÊ, óôï ðëáßóéï ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôùí åóùôåñéêþí èáëÜóóéùí ìåôáöïñþí, øÞöéóå ôï íüìï 4262/2014, ðïõ ðñïâëÝðåé
óôï Üñèñï 38 ãéá ôçí åðéâáôçãü íáõôéëßá "åðé÷åéñçóéáêÝò óõìâÜóåéò åñãáóßáò" áðü Åíþóåéò Ðñïóþðùí êáé íá õðåñéó÷ýïõí ôùí ÓÓÅ (ìÝíåé ðñïóùñéíÜ
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"ðáãùìÝíïò" åîáéôßáò ôùí áãþíùí ôùí íáõôåñãáôþí).
Ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ óõíÝ÷éóå øçößæïíôáò ôï íüìï 4504/2017, ðïõ ðñïâëÝðåé óôï Üñèñï 78 üôé
ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò äñïìïëïãéáêÞò ðåñéüäïõ
ôùí åðéâáôçãþí ðëïßùí êÜèå ôýðïõ "ïé ðëïéïêôÞôåò
õðï÷ñåïýíôáé íá Ý÷ïõí åîïöëÞóåé ôïõò âáóéêïýò
ìéóèïýò êáé åðéäüìáôá ôïõ ðëçñþìáôïò ôïõ ðëïßïõ". ÄçëáäÞ, "âãÜæåé áðü ôç ìÝóç" üëá üóá Ý÷åé åíóùìáôùìÝíá ï ìéóèüò (õðåñùñßåò, Äþñá ãéïñôþí,
êõñéáêÜôéêåò áñãßåò ê.Ü.) êáé ðñïâëÝðïíôáé áðü ôç
ÓÓÅ. Ï íüìïò ÷åéñïêñïôÞèçêå áðü ôïí Óýíäåóìï Åðé÷åéñÞóåùí Åðéâáôçãïý Íáõôéëßáò (ÓÅÅÍ), ï ïðïßïò
óå õðüìíçìá ðïõ åß÷å áðïóôåßëåé óôç ÂïõëÞ, óçìåßùíå üôé "ç áíáöïñÜ ôïõ Üñèñïõ "óôïõò âáóéêïýò ìéóèïýò" áíôß "óôéò ðÜóçò öýóåùò áðïëáâÝò", ìáò âñßóêåé óýìöùíïõò"...
Åðéðñüóèåôá, Ýíá áðü ôá âáóéêÜ áéôÞìáôá ðïõ
ðñüâáëáí ïé íáõôåñãÜôåò óôç äéÜñêåéá ôçò áðåñãßáò ôïõò óôéò 3 Éïýëç, Þôáí ç êáôÜñãçóç ôïõ íüìïõ
4150/2013 ôçò êõâÝñíçóçò ÍÄ - ÐÁÓÏÊ, ôïí ïðïßï
äéáôÞñçóå óå ðëÞñç éó÷ý ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ. Ï
íüìïò (áðïññÝåé êé áõôüò áðü ôïí êáíïíéóìü
3577/92 ôçò ÅÅ) äßíåé ôç äõíáôüôçôá óôïõò åöïðëéóôÝò ïõóéáóôéêÜ íá êáèïñßæïõí êáôÜ ôçí êñßóç
ôïõò ôçí ïñãáíéêÞ óýíèåóç ôùí åðéâáôçãþí ðëïßùí, ðáñáâéÜæïíôáò êáé åäþ ôéò ÓÓÅ êáé ôç ÄéåèíÞ
Óýìâáóç 180, ðïõ ðñïâëÝðïõí ôéò þñåò åñãáóßáò
êáé áíÜðáõóçò ôùí ðëçñùìÜôùí.
Ï íüìïò åíåñãïðïéÞèçêå óôéò 7/7/2013 ìå 6
êáñìðüí ÕðïõñãéêÝò ÁðïöÜóåéò ôïõ ôüôå õðïõñãïý Íáõôéëßáò, Ì. Âáñâéôóéþôç, ãéá 6 ðëïßá ôçò
ãñáììÞò ÐÜôñá - Éôáëßá, áðü ôá ïðïßá ðåôÜ÷ôçêáí
óôç óôåñéÜ 210 áðü ôïõò 500 íáõôïëïãçìÝíïõò
íáõôåñãÜôåò. Ïé åéäéêüôçôåò ðïõ åðëÞãçóáí ðåñéóóüôåñï Þôáí áõôÝò ôùí ãåíéêþí õðçñåóéþí (êáìáñüôïé, ìÜãåéñïé ê.ëð.).
Óôç äéÜñêåéá ôùí ðñüóöáôùí äéáðñáãìáôåýóåùí
ôçò ÐÍÏ ìå ôïí ÓÅÅÍ, ïé åöïðëéóôÝò Ýèåóáí ùò
ðñïûðüèåóç ãéá íá õðïãñÜøïõí ôçí áíáíÝùóç ôçò
ÓÓÅ ôïõ 2019, ìå ôï øß÷ïõëï ôïõ 2% ùò áýîçóç, íá
åöáñìïóôåß ðëÞñùò êáé óôá áêôïðëïúêÜ ðëïßá ï íüìïò 4150. Ï íüìïò Þäç åöáñìüæåôáé óôïõò íáõôåñãÜôåò ôùí ãåíéêþí õðçñåóéþí ôùí áêôïðëïúêþí
ðëïßùí, ðïõ ìåéþíïíôáé êáôÜ ðåñßðïõ 50% óôç
äéÜñêåéá ôçò ÷åéìåñéíÞò ðåñéüäïõ. Ôþñá èÝëïõí íá
åöáñìïóôåß ðáíôïý ãéá ôï óýíïëï ôïõ ðëçñþìáôïò.
ÌÜëéóôá, óå åðéóôïëÞ ðïõ Ýóôåéëáí óôéò 24 Éïýíç óôçí ÐÍÏ, åðéâåâáéþíïíôáò üôé ïé ïñãáíéêÝò
óõíèÝóåéò óôá åðéâáôçãÜ ðëïßá åßíáé ðéá "ëÜóôé÷ï"
ÅÍÙÓÇ
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êáé êáèïñßæïíôáé êáôÜ ôï äïêïýí áðü ôïõò åöïðëéóôÝò, ùò ...äåßãìá êáëÞò èÝëçóçò ðñüôåéíáí íá
ðñïóèÝóïõí óôçí áðïäåêáôéóìÝíç ïñãáíéêÞ óýíèåóç ôùí ðëïßùí ôçò ãñáììÞò ÐÜôñá - Éôáëßá Ýíáí
- äýï íáõôåñãÜôåò, êáé áõôïýò "ãéá ôçí ðåñßïäï áðü 15/6 Ýùò 15/10/2019", áñêåß ç ÐÍÏ íá õðïãñÜøåé ôç ÓÓÅ, ìå üñï äçëáäÞ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ
í.4150/2013 ðïõ Ýèåóáí êáé ãéá ôá áêôïðëïúêÜ
ðëïßá. ÔåëéêÜ, ïé åñãïäïôéêïß - êõâåñíçôéêïß óõíäéêáëéóôÝò óôçí ÐÍÏ, êüíôñá óôéò áãùíéóôéêÝò äéáèÝóåéò ôùí íáõôåñãáôþí, õðÝãñáøáí ôçí áðáñÜäåêôç
ÓÓÅ ìå ôïí ÓÅÅÍ...
Ç ìåßùóç ôùí ïñãáíéêþí óõíèÝóåùí
áðåéëåß ôçí áóöÜëåéá ôçò áíèñþðéíçò
æùÞò óôç èÜëáóóá
Ïé ïñãáíéêÝò
óõíèÝóåéò åßíáé
áäéÜññçêôá äåìÝíåò ìå ôçí
ðñïóôáóßá ôçò
áíèñþðéíçò æùÞò óôç èÜëáóóá. Ç ìåßùóÞ
ôïõò óçìáßíåé Ýíôáóç ôçò åêìåôÜëëåõóçò ôùí
íáõ ôåñ ãá ôþí,
ìÝ÷ñé åîÜíôëçóçò, Üñá êáé ìåãáëýôåñïò êßíäõíïò ãéá áôõ÷Þìáôá. ÅðéðëÝïí, ïé
íáõôåñãÜôåò ðïõ ðåôéïýíôáé óôç óôåñéÜ Ý÷ïõí óõãêåêñéìÝíï ðüóôï (õðïäéáßñåóç) óôï ðëïßï óå êáôÜóôáóç êñßóçò, ðïõ áöïñÜ êáé ôï ÷åéñéóìü ôùí óùóôéêþí ìÝóùí ôïõ ðëïßïõ. Ìå ôç ìåßùóç ôùí ïñãáíéêþí óõíèÝóåùí, üëá áõôÜ "ðÜíå ðåñßðáôï"...
Ç ìåéùìÝíç ïñãáíéêÞ óýíèåóç Þôáí ìßá áðü ôéò
âáóéêÝò áéôßåò ðïõ óõíÝâáëáí óôçí ðïëýíåêñç
ôñáãùäßá ôïõ åðéâáôçãïý ðëïßïõ "Norman
Atlantic", üôáí óôéò 28/12/2015 ðÞñå öùôéÜ áíïé÷ôÜ ôçò ÊÝñêõñáò, åíþ åêôåëïýóå ôï äñïìïëüãéï
ÐÜôñá - Áãêüíá.
Ðáñ' üëá áõôÜ êáé ðáñÜ ôá êÝñäç ôïõò, ïé áêôïðëüïé åöïðëéóôÝò ðñïùèïýí óõóôçìáôéêÜ ôéò áðáñÜäåêôåò áîéþóåéò ôïõò, ìå áâÜíôá ôï
í.4150/2013, "ãáñãáëþíôáò" ôá "åõÞêïá þôá" üëùí
ôùí êõâåñíÞóåùí.
×áñáêôçñéóôéêÜ, óå äåëôßï Ôýðïõ ôïõ ÓÅÅÍ áíáöÝñïõí: "Ôïíßæïõìå ãéá ìßá áêüìá öïñÜ üôé ç õðÜñ÷ïõóá óôåëÝ÷ùóç ôùí ðëïßùí ìáò îåðåñíÜåé
êáôÜ ðïëý ôéò ðñïâëåðüìåíåò íüìéìåò õðï÷ñåþÅÍÙÓÇ
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óåéò"...
Ôï ìåßãìá ãßíåôáé ðëÝïí åêñçêôéêü ãéá ôçí áíèñþðéíç æùÞ óôç èÜëáóóá áí ðñïóôåèåß üôé ïé åöïðëéóôÝò Ý÷ïõí áðïäñïìïëïãÞóåé ðÜíù áðü ôï ìéóü ôïõ áêôïðëïúêïý óôüëïõ, åíþ ôá ðëïßá ðïõ Ý÷ïõí åí êéíÞóåé åßíáé õðïóõíôÞñçôá êáé õðåñÞëéêá, ðïõ ãéá íá êáëõöèïýí ôá êåíÜ åêôåëïýí äñïìïëüãéá "ïäýóóåéåò", öôÜíïíôáò óôá üñéÜ ôïõò, ìå
áðáíùôÝò âëÜâåò êáé áôõ÷Þìáôá.
ÐåñéóôáôéêÜ ôá ïðïßá ï õðïõñãüò Íáõôéëßáò, Ã.
ÐëáêéùôÜêçò, ÷áñáêôÞñéóå "óõíÞèç", äåß÷íïíôáò
êáé ôéò ðñïèÝóåéò ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôç óõíÝ÷åéá.
Ïé ôáîéêÝò äõíÜìåéò óôá íáõôåñãáôéêÜ óùìáôåßá
ÐÅÌÅÍ, "ÓÔÅÖÅÍÓÙÍ" êáé ÐÅÅÌÁÃÅÍ ìå åðáíåéëçììÝíåò áíáêïéíþóåéò ôïõò ðñïåéäïðïéïýí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí íüìùí êáé ôùí Õðïõñãéêþí ÁðïöÜóåùí ðïõ ìåéþíïõí
ôéò ïñãáíéêÝò óõíèÝóåéò óôá åðéâáôçãÜ ðëïßá: "Ïé
ìåéùìÝíåò óõíèÝóåéò
êáôÝäåéîáí
óôçí ðñÜîç üôé ãéá
íá "âãåé ç äïõëåéÜ"
ðáñáâéÜóôçêáí êáé
ðáñáâéÜæïíôáé óõíå÷þò ôá ÷ñïíéêÜ
üñéá åñãáóßáò êáé
ïé þñåò áíÜðáõóçò
ôùí íáõôåñãáôþí,
üðùò ïñßæïíôáé ñçôÜ êáé ðåñéïñéóôéêÜ áðü ôéò ìÝ÷ñé ôþñá åðéêõñùèåßóåò áðü ôç ÷þñá ìáò Äéåèíåßò ÓõìâÜóåéò.
Åãêáôáëåßðïõí ôá íçóéÜ, áðïãåéþíïõí ôéò
ôéìÝò êáé áðü ðÜíù ðáßñíïõí åðéäüôçóç!
Áðü ôï 2013 Ý÷åé ïõóéáóôéêÜ êáôáñãçèåß ç 10ìçíç äñïìïëüãçóç êáé åðÜíäñùóç ôùí áêôïðëïúêþí
ðëïßùí, áöïý ç êõâÝñíçóç ÍÄ - ÐÁÓÏÊ ðÝñáóå íüìï, ôïí ïðïßï äéáôÞñçóå ç êõâÝñíçóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ,
ðïõ ðñïâëÝðåé ôç äñïìïëüãçóç ôùí ôá÷ýðëïùí áðü 7 ìÞíåò ôï ÷ñüíï óå 4 êáé äüèçêå ç äõíáôüôçôá óôéò áêôïðëïúêÝò åôáéñåßåò íá äñïìïëïãïýí
äåýôåñï ðëïßï óôçí ßäéá ãñáììÞ, ìüíï ãéá äýï ìÞíåò ôï ÷ñüíï, áíôß ôïõ õðï÷ñåùôéêïý äåêÜìçíïõ
ðïõ ßó÷õå Ýùò ôüôå.
Áõôü, óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðïäñïìïëüãçóç
ôïõ ìéóïý áêôïðëïúêïý óôüëïõ åéäéêÜ ôï ÷åéìþíá,
êÜíåé ôç æùÞ ôùí íçóéùôþí äýóêïëç, êáèþò íçóéÜ
ìðïñåß íá êÜíïõí êáé ðÜíù áðü âäïìÜäá íá "äïõí"
Ê
êáñÜâé.
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ÖùôéÜ ôá åéóéôÞñéá
ÐáñÜëëçëá, ïé åöïðëéóôÝò ìå ôéò åõëïãßåò üëùí
ôùí êõâåñíÞóåùí áõîÜíïõí êÜèå ôüóï ôéò ôéìÝò óôá
Þäç ðáíÜêñéâá åéóéôÞñéá. Óôéò 25 Áðñßëç ïé åöïðëéóôÝò åðÝâáëáí êáé íÝá áýîçóç óôá áêôïðëïúêÜ åéóéôÞñéá Ýùò êáé 7,5%.
ÐÝñá áðü ôá üóá êåñäßæïõí ïé åöïðëéóôÝò ìå ôá åéóéôÞñéá - öùôéÜ, ïé êõâåñíÞóåéò áíáëáìâÜíïõí íá åíéó÷ýóïõí ôçí åöïðëéóôéêÞ êåñäïöïñßá êáé ìå "æåóôü"
÷ñÞìá âãáëìÝíï áðü ôçí Üãñéá öïñïëïãßá ôïõ ëáïý.
Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ
ëåãüìåíïõ "ìåôáöïñéêïý
éóïäýíáìïõ" ðñïâëÝðåôáé
üôé áðü ôï 2019 èá ôïõò
êáôáâÜëëåôáé óå åôÞóéá
âÜóç áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ôï ðïóü ôùí
150 åêáô. åõñþ, ÷ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé äåí ìðïñåß íá áõîçèåß.
Ç Üìåóç åðéäüôçóç ãéá
ôéò "Üãïíåò ãñáììÝò", ãéá
ôç äñïìïëïãéáêÞ ðåñßïäï
ðïõ "ôñÝ÷åé", ðñïâëÝðåôáé
êáé ðÜëé, üðùò ðÝñõóé, íá áããßîåé ôá 120 åêáô. åõñþ.
Êáé óáí íá ìçí Ýöôáíáí áõôÜ, óôéò 27/6/2018 ç êõâÝñíçóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ðÝñáóå íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç
ðïõ ðñïâëÝðåé üôé ôá åêáôïììýñéá åõñþ åðéäüôçóçò
ðïõ ðáßñíïõí ïé åöïðëéóôÝò êÜèå ÷ñüíï ãéá ôéò "åðéäïôïýìåíåò ãñáììÝò" "äåí åê÷ùñïýíôáé, äåí êáôÜó÷ïíôáé, äåí õðüêåéíôáé óå êáíåíüò åßäïõò ðáñáêñÜôçóç êáé äåí óõìøçößæïíôáé óå ôõ÷üí ïöåéëÝò
áõôþí (ó.ó. ôùí åôáéñåéþí) ðñïò ôï Äçìüóéï Þ ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá"!
Ìå êñáôéêÞ óôÞñéîç ç áíáíÝùóç
ôïõ ãåñáóìÝíïõ óôüëïõ
Óå ìåëÝôç ôçò åôáéñåßáò óõìâïýëùí åðé÷åéñÞóåùí
"XRTC ÅÐÅ", ãéá ôï 2019, áíáöÝñåôáé üôé ôá ðëïßá
ôùí ìåãÜëùí åôáéñåéþí åßíáé ðëÝïí 41, áðü 89 ðïõ
ìåôñïýóáí ôï 2011, óýìöùíá ìå ðñïçãïýìåíç ìåëÝôç ôçò ßäéáò åôáéñåßáò.
¸íá ìÝñïò áõôþí åßíáé ðëïßá õðåñÞëéêá êáé êÜðïéá èá Ýðñåðå íá åßíáé óôï äéáëõôÞñéï, ùóôüóï åðéâéâÜæïíôáé óå áõôÜ åêáôïíôÜäåò åðéâÜôåò.
ÁõôÜ, óå óõíäõáóìü ìå ôç óõíå÷Þ ìåßùóç ôùí ïñãáíéêþí óõíèÝóåùí, ìüíï áíçóõ÷ßá ðñïêáëïýí óå
åðéâÜôåò êáé íáõôåñãÜôåò.
Ìå ôçí áíÜëçøç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ ï õðïõñãüò Íáõôéëßáò, Ã. ÐëáêéùôÜêçò, åðéâåâáßùóå üôé ç êõâÝñíçóç åðåîåñãÜæåôáé Þäç ó÷Ýäéï ÷ñçìáôïäüôçóçò ðñïò ôïõò åöïðëéóôÝò ãéá ôçí áíáíÝùóç ôïõ
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óôüëïõ ôïõò, óôï üíïìá ôçò ðñïóáñìïãÞò ôùí ðëïßùí óôç ÷ñÞóç ôùí áðïèåéùìÝíùí êáõóßìùí, óôïõò
ïðïßïõò ìÜëéóôá õðïó÷Ýèçêå üôé èá "ðáñèïýí Üìåóåò ðñùôïâïõëßåò".
Ç ðñïåôïéìáóßá ãéá ôñüðïõò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí
åöïðëéóôþí, ðñïêåéìÝíïõ ï ëáüò ðÝñá áðü ôá ðñïíüìéá êáé ôéò åðéäïôÞóåéò íá ðëçñþóåé êáé ôçí áíáíÝùóç
ôïõ óôüëïõ ôïõò, Ý÷åé ãßíåé Þäç áðü ôçí êõâÝñíçóç
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óå óõíåñãáóßá ìå ôï Íáõôéëéáêü ÅðéìåëçôÞñéï, ôï ïðïßï Ý÷åé åêðïíÞóåé ìåëÝôç ãéá ôçí áíáíÝùóç ôïõ óôüëïõ ìå ðëïßá õâñéäéêÜ, LNG êáé çëåêôñéêÜ. Óýìöùíá ìå äçëþóåéò
ôïõ ðñþçí áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý Íáõôéëßáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, Í. Óáíôïñéíéïý, åß÷å
Þäç óõìöùíçèåß ç ÷ñçìáôïäüôçóç ãéá ôéò íÝåò íáõðçãÞóåéò íá ãßíåé ìå ìïñöÞ
ÓÄÉÔ (Óýìðñáîç Äçìüóéïõ Éäéùôéêïý ÔïìÝá), áëëÜ êáé
äáíåéïäüôçóç ìå åããõçôÞ
ôï Äçìüóéï...
Ï ßäéïò ï Ã. ÐëáêéùôÜêçò
Üëëùóôå Ýêáíå óáöÝò üôé
"áíáäåéêíýåôáé õðáñêôü
ôï ðñüâëçìá ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò åëëçíéêÞò
íáõôéëßáò þóôå íá åîáóöáëéóôåß ç âéùóéìüôçôÜ ôçò"
êáé åîÞñå ôçí ðñïçãïýìåíç êõâÝñíçóç ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôéò "Üãïíåò ãñáììÝò",
"êÜôé ðïõ êáé åìåßò èá åðáíáêáôáèÝóïõìå", äéáâåâáéþíïíôáò ôïõò åöïðëéóôÝò üôé "ôá ìÝôñá èá åßíáé
ðïëý ðéï êáßñéá êáé ðïëý ðéï Üìåóá".
Óôï âùìü ôçò êåñäïöïñßáò ôïõ êåöáëáßïõ
ôï óýíïëï ôùí äéêáéùìÜôùí ôçò åñãáôéêÞò ëáúêÞò ïéêïãÝíåéáò
Åßíáé öáíåñü üôé ç êåñäïöïñßá ôùí åöïðëéóôþí êáé
óõíïëéêÜ ôïõ êåöáëáßïõ, ç êáðéôáëéóôéêÞ áíÜðôõîç,
Ý÷åé ùò ðñïûðüèåóç ôï ÷ôýðçìá ôùí åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí, èõóßåò ÷ùñßò ôÝëïò ôùí áíáãêþí ôùí åñãáôéêþí - ëáúêþí ïéêïãåíåéþí, áêüìá êáé ôçò áíèñþðéíçò æùÞò, áí áõôü åðéöÝñåé êÝñäïò.
Ïé åóùôåñéêÝò èáëÜóóéåò ìåôáöïñÝò, ôá ëéìÜíéá, ôá
êáñÜâéá ìðïñïýí íá ãßíïõí ìï÷ëüò ðñáãìáôéêÞò áíÜðôõîçò êáé åõçìåñßáò ãéá ôïõò åñãÜôåò êáé ôéò ëáúêÝò
ïéêïãÝíåéåò, üôáí ðåñÜóïõí óôá ÷Ýñéá ôïõ ëáïý êáé
ãßíïõí êïéíùíéêÞ ðåñéïõóßá, ìå êåíôñéêü, åðéóôçìïíéêü ó÷åäéáóìü óôçí õðçñåóßá ôçò éêáíïðïßçóçò ôùí
ëáúêþí áíáãêþí, óôáèåñÞ äïõëåéÜ ìå äéêáéþìáôá,
ðñïóôáôåýïíôáò ôçí áíèñþðéíç æùÞ, ôçí áóöÜëåéá
ôçò íáõóéðëïÀáò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, óõìâÜëëïíôáò óôçí êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò
íçóéùôéêÞò ðåñéöÝñåéáò êáé üëïõ ôïõ ëáïý.
ÅÍÙÓÇ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2018
«Κομμένος και ραμμένος»
στις υπηρεσίες των εφοπλιστών
Στη 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Ε.Ε της ΠΝΟ για τον ισολογισμό του 2018.
Οι ταξικές δυνάμεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, κατήγγειλαν
και καταψήφισαν την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αναδεικνύοντας ότι είναι
«κομμένος και ραμμένος» από τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ,
στις υπηρεσίες των εφοπλιστών.
Χαρακτηριστικό είναι στα έσοδα για το 2018 το ποσό των 4.694.285,52 ευρώ, που
είναι αποτέλεσμα των συμφωνιών με τους εφοπλιστές (5.000 – 8.000 δολάρια ανά
πλοίο), για να μην εφαρμόζεται η αντίστοιχη κλαδική Σ.Σ. Εργασίας και η κοινωνική
ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες απ’ όποια χώρα και αν προέρχονται, αλλά οι
ατομικές συμβάσεις.
Αυτό το βρώμικο αλισβερίσι οξύνει την επιθετικότητα των εφοπλιστών και επιβεβαιώνεται με την στάση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), που αρνείται από
το 2010 την ανανέωση των ΣΣΕ, ενώ επιδιώκει μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ την
κατάργηση των ΣΣΕ.
Το 2010 στη ΣΣΕ για τα ποντοπόρα έβαλαν φαρδιά – πλατιά τις υπογραφές τους οι
δυο ομάδες του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ - Γ. Χαλά γραμματέα της Ομοσπονδίας και Α. Νταλακογεώργου πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, για να εφαρμοστεί για ελάχιστους ναυτεργάτες.
Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, επανέλαβαν την πρόταση τους για την
οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών, αξιοποιώντας όλες τις αγωνιστικές μορφές
πάλης και απεργία, σε συνδυασμό με τη έμπρακτη αλληλεγγύη από το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα, γι’ αυτό χρειάζεται άμεσα να συζητηθεί και να αποφασιστεί
στην Ε.Ε της ΠΝΟ σχέδιο δράσης για τη κλιμάκωση της πάλης για τις ΣΣ Εργασίας στα
Ποντοπόρα, Μεσογειακά και Ακτοπλοϊκά φορτηγά πλοία.
Καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων με οργάνωση και αγώνα, να
αποτινάξουν από το σβέρκο τους την σαπίλα του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού που μαζί με τους εφοπλιστές διαρκώς επιδεινώνουν την κατάσταση
τους, να ενισχυθεί η ταξική πάλη στα καράβια για την διεκδίκηση των σύγχρονων
αναγκών μας.

ÅÍÙÓÇ
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Êáôáäßêç ãéá ôçí óõíå÷éæüìåíç äßùîç íåïëáßùí áãùíéóôþí

Óôéò 18 Éïýíç ôá íáõôåñãáôéêÜ óùìáôåßá ÐÅÌÅÍ - ÓÔÅÖÅÍÓÙÍ - ÐÅÅÌÁÃÅÍ - ÐÅÓ/ÍÁÔ, êáôáäßêáóáí ôçí óõíå÷éæüìåíç äßùîç ôùí íåïëáßùí áãùíéóôþí åðåéäÞ óõììåôåß÷áí óå äéáäÞëùóç óôéò 16 Áðñßëç 2018, åíÜíôéá óôïí éìðåñéáëéóôéêü ðüëåìï óå
âÜñïò ôçò Óõñßáò, áðü ÍÁÔÏ - ÇÐÁ - ÅÅ êáé ôç óõììåôï÷Þ ôçò
÷þñáò ìáò óôï áéìáôïêýëéóìá ôùí ëáþí.
Óôçí êáôáããåëßá Ýãéíå áíáöïñÜ ãéá ôçí óõììåôï÷Þ ôçí ÔåôÜñôç 19 Éïýíç, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç åî' áíáâïëÞò äßêç ìå
ôá ãíùóôÜ êáôáóêåõáóìÝíá êáôçãïñçôÞñéá, ðïõ ðáñáããÝëëåé ç
Ðñåóâåßá ôùí ÇÐÁ, ìå ôçí óôÞñéîç ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ, ôçò
ÍÄ êáé ôùí Üëëùí áóôéêþí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí, ðïõ óõíáéíïýí
óôïõò éìðåñéáëéóôéêïýò áíôáãùíéóìïýò êáé ôéò ðïëåìéêÝò óõãêñïýóåéò óå âÜñïò ôùí ëáþí.
Ç íåïëáßá, ïé åñãáæüìåíïé óôÝëíïõìå îåêÜèáñï ìÞíõìá "ôï
åñãáôéêü êßíçìá äåí ôñïìïêñáôåßôáé, äåí õðï÷ùñåß".
ÐáñÝìâáóç ãéá åöáñìïãÞ ôçò ÓÓÅ
óôï Å/Ã-Ï/Ã "AZORES EXPRESS"

Áëëçëåããýç óôïí áðåñãéáêü áãþíá ôùí
åñãáæïìÝíùí óôçí åðé÷åßñçóç "Áöïß ÂëÜ÷ïõ"
Óôéò 17 Éïýëç ôá íáõôåñãáôéêÜ óùìáôåßá ÐÅÌÅÍ, ÓÔÅÖÅÍÓÙÍ, ÐÅÅÌÁÃÅÍ, ÐÅÓ/ÍÁÔ, åîÝöñáóáí ôçí óõìðáñÜóôáóç
ôïõò, ôçí áëëçëåããýç ôïõò êáé óõììåôåß÷áí óôïí áðåñãéáêü áãþíá ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí åêôõðùôéêÞ åôáéñåßá "Áöïß ÂëÜ÷ïõ", åíÜíôéá óôçí åêäéêçôéêÞ áðüëõóç óõíáäÝëöïõ ôïõò, ðïõ
åßíáé ìÝëïò ôçò óùìáôåéáêÞò åðéôñïðÞò êáé ðñüåäñïò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Ëáõñßïõ - Áí. ÁôôéêÞò.

Ç åêäéêçôéêÞ áðüëõóç óôï÷åýåé ôçí ðñùôïðüñá äñÜóç ôïõ
åñãáæüìåíïõ, óçìáôïäïôåß ôçí Ýíôáóç ôçò åðßèåóçò óõíïëéêÜ
ôçò åñãïäïóßáò óå âÜñïò ôùí åñãáæïìÝíùí ìå ôçí óôÞñéîç êáé
ôçò óçìåñéíÞò êõâÝñíçóçò ôçò ÍÄ, ãéá ôçí "âéþóéìç áíÜðôõîç"
ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé êåñäïöïñßáò ôïõ êåöáëáßïõ.
Êáëïýìε ôïõ åñãáæüìåíïõò, ôá óùìáôåßá íá åêöñÜóïõí
ôçí óôÞñéîç ôïõò óôï äßêáéï áãþíá ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò åðé÷åßñçóçò "ÁÖÏÉ ÂËÁ×ÏÕ", íá ìçí ðåñÜóåé ç åêäéêçôéêÞ áðüëõóç êáé ç åñãïäïôéêÞ ôñïìïêñáôßá.
Áëëçëåããýç óôïí áðåñãéáêü áãþíá ôùí åñãáæïìÝíùí
- ïäçãþí óôéò ïäéêÝò ìåôáöïñÝò ôçò Ðïñôïãáëßáò.

Óôéò 11 Éïýëç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðáñÝìâáóç ôùí íáõôåñãáôéêþí óùìáôåßùí ÐÅÌÅÍ, ÓÔÅÖÅÍÓÙÍ, ÐÅÅÌÁÃÅÍ, óôï Å/Ã-Ï/Ã
ðëïßï "AZORES EXPRESS" ôçò íáõôéëéáêÞò åôáéñåßáò "MED
LINES", ôï ïðïßï âñéóêüôáí óôçí åðéóêåõáóôéêÞ æþíç ôïõ ÐåñÜìáôïò.
Äéáðéóôþèçêå üôé ç åôáéñåßá åðéäßùêå ôçí áðüëõóç ôïõ óõíüëïõ ôùí íáõôïëïãçìÝíùí íáõôåñãáôþí, ÷ùñßò íá åöáñìüóåé
ôç ÓÓÅ ôçò ÁêôïðëïÀáò êáé ôçí ðñïâëåðüìåíç áðïæçìßùóç.
ÌåôÜ ôçí ðáñÝìâáóç óå äåëôßï ôýðïõ ðïõ åîÝäùóáí ôá
íáõôåñãáôéêÜ óùìáôåßá áðáßôçóáí ôçí Üìåóç ðáñÝìâáóç ôùí
õðçñåóéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Íáõôéëßáò, þóôå íá ìçí ãßíåé êáìßá áðüëõóç íáõôåñãÜôç ìå ðáñáâßáóç ôçò ÓÓÅ êáé ôçò êåßìåíçò
íïìïèåóßáò.
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Ôá íáõôåñãáôéêÜ óùìáôåßá ÐÅÌÅÍ, ÓÔÅÖÅÍÓÙÍ, ÐÅÅÌÁÃÅÍ,
ÐÅÓÍÁÔ óôéò 14 Áõãïýóôïõ êáôÞããåéëáí ôçí åðéâïëÞ ðïëéôéêÞò
åðéóôñÜôåõóçò áðü ôçí ÐïñôïãáëéêÞ ÊõâÝñíçóç êáôÜ ôùí åñãáæïìÝíùí - ïäçãþí óôéò ïäéêÝò ìåôáöïñÝò ôçò Ðïñôïãáëßáò
ðïõ âñßóêïíôáé óå áðåñãßá äéåêäéêþíôáò ôçí õðïãñáöÞ íÝáò
ÓõëëïãéêÞò Óýìâáóçò êáé ïõóéáóôéêÝò áõîÞóåéò óôï âáóéêü ìéóèü ðïõ óÞìåñá åßíáé 630€.
Óå üëç ôçí Åõñþðç, åðé÷åéñçìáôéêïß üìéëïé, ÅÅ êáé êõâåñíÞóåéò, åðéôßèåíôáé óôçí óõíäéêáëéóôéêÞ ïñãÜíùóç êáé äñÜóç ôùí
åñãáôþí. Åðé÷åéñïýí íá õðïíïìåýóïõí êáé íá áðáãïñåýóïõí
ôï äéêáßùìá ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí Áðåñãßá.
ÁðÝíáíôé óôïí áõôáñ÷éóìü êáé ôçí êáôáóôïëÞ ïé åñãáæüìåíïé
Ý÷ïõìå ôï üðëï ôçò Áëëçëåããýçò, ôçò ôáîéêÞò, óõëëïãéêÞò ïñãÜíùóçò êáé äñÜóçò.
Ôá óùìáôåßá ìáò åêöñÜæïõí ôçí áëëçëåããýç óôïí äßêáéï
áãþíá ôùí åñãáæïìÝíùí óôéò ïäéêÝò ìåôáöïñÝò ôçò Ðïñôïãáëßáò.
ÅÍÙÓÇ
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Δημαγωγία για τους ναυτεργάτες
από το τμήμα Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ,
παραμονές των βουλευτικών εκλογών
Ó

å äåëôßï ôýðïõ óôéò 18 Éïýíç ìå áöïñìÞ ôçí áíáöïñÜ ôïõ ôìÞìáôïò Íáõôéëßáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ðáñáìïíÝò ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ôùí íáõôåñãáôþí áíáäåßîáìå üôé:
ÁõôÞ ç áíáöïñÜ áðïôåëåß åìðáéãìü êáé äçìáãùãßá ãéá ôïõò íáõôåñãÜôåò ðáñáìïíÝò ôùí âïõëåõôéêþí
åêëïãþí ôï ôìÞìá Íáõôéëßáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ íá êÜíåé áíáöïñÜ, ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ôùí íáõôåñãáôþí.
Ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ óõíÝ÷éóå ôçí åöáñìïãÞ ôçò áíôéíáõôåñãáôéêÞò íïìïèåóßáò ôùí ðñïçãïýìåíùí
êõâåñíÞóåùí ÊÉÍÁË/ÐÁÓÏÊ, ÍÄ, åíþ äåí äßóôáóå íá åíéó÷ýóåé ôá ðñïíüìéá êáé ôéò åðéäïôÞóåéò óôï åöïðëéóôéêü êåöÜëáéï, ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé êåñäïöïñßáò ôïõ.
Ïé íáõôåñãÜôåò äåí îå÷íïýí:
• ¼ôé ôï 3 ìíçìüíéï øçößóôçêå ìå ôçí êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ/ÁÍÅË, üðùò êáé ç õëïðïßçóç ôùí 2 ðñïçãïýìåíùí ìå ôñáãéêÝò óõíÝðåéåò ãéá ôçí åñãáôéêÞ - ëáúêÞ ïéêïãÝíåéá.
• Óôçí áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ìáæß ìå ôçí ÍÄ êáé ôá Üëëá áóôéêÜ êüììáôá, äåí ôüëìçóáí íá
ôñïðïðïéÞóïõí ôá åöïðëéóôéêÜ ðñïíüìéá ðïõ äéåõñýíïõí ôçí áíáóöÜëéóôç åñãáóßá êáé óõíÝâáëå óôá
ôåñÜóôéá åëëåßììáôá ôïõ ÍÁÔ.
• Ôïí íüìï Êáôñïýãêáëïõ 4387/2016, ìå ôá ðñüóèåôá ÷ôõðÞìáôá óôçí êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç, ôéò ðåñéêïðÝò óõíôÜîåùí, ôçí öïñïëïãßá.
• Ôï ÷ôýðçìá ôùí ÓÓÅ ìå ìåéþóåéò ìéóèþí êáé ôéò 180 áðïöÜóåéò ôïõ õðïõñãïý íáõôéëßáò ÊïõñïõìðëÞ ãéá Ö/Ã ðëïßá ôïõ åóùôåñéêïý ìå ïñãáíéêÝò óõíèÝóåéò ðïõ íá ìçí åöáñìüæïíôáé ïé ÓÓÅ êáé ç êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç.
• Ôçí ðñïêëçôéêÞ åèåëïíôéêÞ öïñïëïãßá ôùí åöïðëéóôþí ðïõ ìåßùóáí áðü 140 åêáô. åõñþ ôï ÷ñüíï
óå 40 åê. åõñþ!!!, äéáôçñþíôáò ôéò 56 íïìïèåôéêÝò ðñïíïìéáêÝò áðáëëáãÝò, ìå áðïêïñýöùìá ôïí
í.27/1975 ðïõ êáèïñßæåé ôç öïñïëïãßá ìå âÜóç ôïõ êüñïõò ôïõ ðëïßïõ êáé åßíáé ëéãüôåñç áðü ôçí åöïñßá ðïõ ðëçñþíåé Ýíáò Á' Ðëïßáñ÷ïò Þ Á' Ìç÷áíéêüò.
•" Ôçí ðáñáðïìðÞ óôéò êáëÝíäåò ôçò ðñüôáóçò íüìïõ ðïõ êáôÝèåóå ôï ÊÊÅ ãéá ôïí åêäçìïêñáôéóìü
ôïõ íáõôåñãáôéêïý óõíäéêáëéóôéêïý êéíÞìáôïò.
• Ôçí óõíÝ÷éóç ôçò õðïâÜèìéóçò ôçò íáõôéêÞò åêðáßäåõóç óôñþíïíôáò ôï Ýäáöïò óôéò éäéùôéêÝò ó÷ïëÝò.
Ïé íáõôåñãÜôåò Ý÷ïõí ðëïýóéá åìðåéñßá áðü ôçí áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ êåöáëáßïõ óå âÜñïò ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõò, ç äéÝîïäïò åßíáé óôçí åíßó÷õóç ôïõ ôáîéêïý áãþíá ìå âÜóç ôéò óýã÷ñïíåò áíÜãêåò ìáò.

ÖùôåéíÞ ÁèáíÜóéïõ Óôáìáôïðïýëïõ

Ðáéäïøõ÷ßáôñïò

ËáæáñÜêç 55, Ô.Ê. 166 74 ÃëõöÜäá
Ôçë.: 210 8980638, 6974 373 749
e-mail: foteini.ath.stamatopoulou@gmail.com
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74 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό
έγκλημα των ΗΠΑ
σε Χιροσίμα - Ναγκασάκι

Ó

õãêÝíôñùóç óôïí Éåñü ÂñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò äéïñãÜíùóå ç ÅÅÄÕÅ ôçí Ôñßôç 6 Áõãïýóôïõ, ãéá ôá 74 ÷ñüíéá áðü ôï éìðåñéáëéóôéêü Ýãêëçìá ôùí ÇÐÁ óå ×éñïóßìá êáé ÍáãêáóÜêé, ìå
ôï óýíèçìá "Äõíáìþíïõìå ôïí áãþíá åíÜíôéá
óôïí ðüëåìï, ôç öôþ÷åéá êáé ôéò íÝåò ðõñçíéêÝò áðåéëÝò"!
Óå áíáêïßíùóÞ ôçò ç ÅÅÄÕÅ èõìßæåé: "ÅâäïìÞíôá
ôÝóóåñá ÷ñüíéá óõìðëçñþíïíôáé áðü ôï éìðåñéáëéóôéêü Ýãêëçìá ôùí ÇÐÁ êáôÜ ôïõ ëáïý ôçò Éáðùíßáò, üôáí ôï ðõñçíéêü
ìáíéôÜñé åîáöÜíéóå
áðü ðñïóþðïõ Ãçò
÷éëéÜäåò áíèñþðïõò
óôç ×éñïóßìá êáé ôï
ÍáãêáóÜêé (6 êáé 9
Áõãïýóôïõ
ôïõ
1945).
ÔåñÜóôéåò ïé õëéêÝò
êáôáóôñïöÝò, ìå éóïðåäùìÝíåò ôéò äýï ðüëåéò - óôü÷ïõò
ôùí ÇÐÁ. Ðñáãìáôéêüò óôü÷ïò ïé ëáïß, ç
ÅÓÓÄ, ôï áíåñ÷üìåíï åðáíáóôáôéêü êáé åñãáôéêü êßíçìá. H éìðåñéáëéóôéêÞ ðñïðáãÜíäá, áêüìá êáé óÞìåñá, ðñïóðáèåß íá óõãêáëýøåé ôïõò ðñáãìáôéêïýò óôü÷ïõò, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï øÝìá ôçò "óôñáôéùôéêÞò áíáãêáéüôçôáò" ôùí ðëçãìÜôùí êé åíþ ï Â´
Ðáãêüóìéïò éìðåñéáëéóôéêüò Ðüëåìïò åß÷å ôåëåéþóåé!".
Ç ÅÅÄÕÅ åðéóçìáßíåé êáé ðñïåéäïðïéåß ðùò "äéáíýïõìå ìéá ðåñßïäï åîáéñåôéêÜ åðéêßíäõíç ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü, ãéá üëïõò ôïõò ëáïýò ôïõ êüóìïõ. Äõíáìþíåé ç åðéèåôéêüôçôá ôùí ÇÐÁ - ÍÁÔÏ - ÅÅ êáé ïîýíïíôáé ïé áíôáãùíéóìïß ìå ôç Ñùóßá, ôçí Êßíá, ìå
ôçí åìðëïêÞ äåêÜäùí êñáôþí ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí
áãïñþí, ôùí ðëïõôïðáñáãùãéêþí ðçãþí, ôùí åíåñãåéáêþí ðüñùí êáé ôùí äñüìùí ìåôáöïñÜò.
ÈåñìÝò åóôßåò êáé åóôßåò ðïëÝìïõ êáßíå óå ÌÝóç ÁíáôïëÞ, Âüñåéá ÁöñéêÞ, ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï, Ïõ16

êñáíßá, ÂáëêÜíéá, Ðåñóéêü Êüëðï, ôç óôéãìÞ ðïõ
óõãêåíôñþíåôáé ôåñÜóôéá äýíáìç ðõñüò".
Óôï öüíôï áõôü "ôï åíäå÷üìåíï ôïõ "ðñþôïõ ðõñçíéêïý ðëÞãìáôïò", ðïõ åîåôÜæåôáé áðü ÷ñüíéá
óôï ðëáßóéï ôïõ ÍÁÔÏ, ôï åðéâåâáßùóå ç Óýíïäïò
ôïõ ÍÁÔÏ óôç Âáñóïâßá (Éïýëéïò 2016) êáé áðåéëåß
ôïõò ëáïýò, éäéáßôåñá ìåôÜ ôçí áðüóõñóç ôùí ÇÐÁ
áðü ôç Óõìöùíßá Áðáãüñåõóçò ôùí Ðõñçíéêþí Ìéêñïý êáé Ìåóáßïõ Âåëçíåêïýò. Ç Ñùóßá êáé ç Êßíá
äçëþíïõí Ýôïéìåò íá ìðïõí óôç èáíÜóéìç áíôéðáñÜèåóç ãéá íá ðñïóôáôåýóïõí ôá óõìöÝñïíôá ôùí äéêþí
ôïõò ìïíïðùëßùí".
Ç ÅÅÄÕÅ êáôáããÝëëåé ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÍÄ üôé óõíå÷ßæåé "ôçí áíôéëáúêÞ
ðïëéôéêÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ,
ôçñþíôáò
êáôÜ
ãñÜììá ôéò äåóìåýóåéò ìå ôéò ÇÐÁ, ôï
ÍÁÔÏ, ôçí ÅÅ. Âáäßæåé êé áõôÞ óôï äñüìï ôçò åìðëïêÞò ôçò ÷þñáò ìáò óå éìðåñéáëéóôéêÝò
åðåìâÜóåéò êáé ðïëÝìïõò, õëïðïéåß ôçí åõñùÍÁÔÏéêÞò êïðÞò óõìöùíßá ôùí Ðñåóðþí êáé óôçñßæåé
ôç ãåíéêüôåñç éìðåñéáëéóôéêÞ äéåßóäõóç óôá ÂáëêÜíéá âÜæïíôáò ôï ëáü ìáò óå ìåãÜëåò ðåñéðÝôåéåò.
Ç êõâÝñíçóç ôçò ÍÄ ðÞñå ôç óêõôÜëç áðü ôïí
ÓÕÑÉÆÁ êáé èá óõíå÷ßóåé íá äáðáíÜ ôåñÜóôéá ðïóÜ
ãéá óôñáôéùôéêÝò äáðÜíåò óôï ðëáßóéï ôùí ÍÁÔÏéêþí ó÷åäéáóìþí. Èá äéáôçñÞóåé ôï äßêôõï ôùí åõñùáôëáíôéêþí âÜóåùí êáé óôñáôçãåßùí êáé èá õëïðïéÞóåé ôï ó÷Ýäéï äçìéïõñãßáò íÝùí âÜóåùí óå Áëåîáíäñïýðïëç, Óýñï, Óôåöáíïâßêåéï ê.á.
Ôï ëéìÜíé ôçò Óïýäáò èá óõíå÷ßóåé íá ëåéôïõñãåß
ùò âÜóç õðïäï÷Þò ôïõ áìåñéêáíïÍÁÔÏéêïý óôüëïõ, ðõñçíéêþí õðïâñõ÷ßùí êáé áåñïóêáöþí.
Ï ¢ñáîïò ðñïåôïéìÜæåôáé ãéá ôçí áðïèÞêåõóç
ðõñçíéêþí üðëùí. Ïé äñüìïé êáé ôá ëéìÜíéá ôçò Â.
ÅÍÙÓÇ
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ÅëëÜäáò, ðïõ åßíáé êñßóéìá ãéá ôç äéÝëåõóç âáñÝùí
ïðëéêþí óõóôçìÜôùí, áðïôåëïýí óôü÷ïõò óå åíäå÷üìåíï éìðåñéáëéóôéêü ðüëåìï. Óõíå÷ßæåôáé ç ðïëéôéêÞ áíáâÜèìéóçò ôçò åðéêßíäõíçò óôñáôéùôéêïðïëéôéêÞò óõíåñãáóßáò ìå ôï ÉóñáÞë, ôçí ßäéá þñá ðïõ
ôï êñÜôïò - äïëïöüíïò óöáãéÜæåé êáèçìåñéíÜ ôïí
Ðáëáéóôéíéáêü ëáü êáé
áðåéëåß ôï ÉñÜí óå óõíåñãáóßá ìå ôéò ÇÐÁ".
¼ðùò óçìåéþíåé, "ç ßäéá ç ðñáãìáôéêüôçôá
êáôáññßðôåé ôï ìýèï
ðùò ôï ÍÁÔÏ êáé ç ÅÅ áðïôåëïýí ðáñÜãïíôåò
áóöÜëåéáò êáé óôáèåñüôçôáò óôçí ðåñéï÷Þ.
Óôü÷ïò åßíáé ç åîõðçñÝôçóç ôùí óõìöåñüíôùí ôùí íôüðéùí êáé
îÝíùí ìåãÜëùí åðé÷åéñçìáôéêþí ïìßëùí. ÕðÜñ÷åé ðëïýóéá éóôïñéêÞ ðåßñá áðü ôçí ðïñåßá ôïõ
Êõðñéáêïý êáé ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí. Ç
ðñïóðÜèåéá ôçò Ôïõñêßáò, ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá,
íá äçìéïõñãÞóåé íÝá ôåôåëåóìÝíá óôçí Êýðñï, ìå
ôçí ðñáãìáôïðïßçóç áõèáßñåôùí åñåõíþí óôçí êõðñéáêÞ ÁÏÆ, áíôéìåôùðßóôçêå áðü ôçí ÅÅ ùò åõêáéñßá ãéá íá ðñïùèçèïýí ôá ó÷Ýäéá äé÷ïôüìçóçò ôïõ
íçóéïý ìå ìïíôÝëï ôç óõìöùíßá ôùí Ðñåóðþí êáé
êñéôÞñéï ôá ãåùðïëéôéêÜ óõìöÝñïíôá ôùí éìðåñéáëéóôþí. Áðþôåñïò óôü÷ïò åßíáé ç ìåëëïíôéêÞ óõíäéá÷åßñéóç ôùí åíåñãåéáêþí êïéôáóìÜôùí óôï Áéãáßï êáé ôçí Áíáô. Ìåóüãåéï ìå áìåñéêáíïÍÁÔÏéêÞ åðéêõñéáñ÷ßá".
Ç ÅÅÄÕÅ õðïãñáììßæåé üôé ïé åîåëßîåéò áðáéôïýí åôïéìüôçôá êáé åðáãñýðíçóç, ïñãÜíùóç ôçò ðÜëçò.
Óôï ðëáßóéï áõôü êáëåß óå ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ óôçí
áíôééìðåñéáëéóôéêÞ óõãêÝíôñùóç óôïí Éåñü ÂñÜ÷ï
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ôçò Áêñüðïëçò ãéá ôçí êáôáäßêç ôùí éìðåñéáëéóôéêþí åãêëçìÜôùí êáé áðüäïóç ôéìÞò óôá èýìáôá ôçò
éìðåñéáëéóôéêÞò èçñéùäßáò, ìå áéôÞìáôá:
• ÁðåìðëïêÞ ôçò ÅëëÜäáò áðü ôïõò éìðåñéáëéóôéêïýò ó÷åäéáóìïýò êáé ðïëÝìïõò
• ÊáìéÜ áëëáãÞ ôùí óõíüñùí êáé ôùí óõíèçêþí
ðïõ ôá êáèïñßæïõí
• Íá êëåßóïõí ç
âÜóç ôçò Óïýäáò êáé
üëåò ïé åõñùáôëáíôéêÝò âÜóåéò êáé óôñáôçãåßá óôçí ÅëëÜäá
• Íá åðéóôñÝøïõí
üëåò ïé óôñáôéùôéêÝò
áðïóôïëÝò áðü ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ ÍÁÔÏ
êáé ôçò ÅÅ óôï åîùôåñéêü
• Íá êáôáñãçèïýí
üëá ôá ðõñçíéêÜ üðëá. Íá áðáãïñåõôïýí ïé ðõñçíéêÝò äïêéìÝò
• ¼÷é óôç ìåôáöïñÜ ðõñçíéêþí óôïí ¢ñáîï êáé
óå ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðåñéï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò
• ÁðïäÝóìåõóç áðü ÍÁÔÏ - ÅÅ ìå ôï ëáü íïéêïêýñç óôïí ôüðï ôïõ.
Óôçí åêäÞëùóç ôçò ÅÅÄÕÅ ôçí êåíôñéêÞ ïìéëßá Ýêáíå åê ìÝñïõò ôçò Ãñáììáôåßáò ï ×ñÞóôïò ÌáñãáíÝëçò, åíþ äéáâÜóôçêå ôï ÷ñïíéêü ôçò èçñéùäßáò
êáé ôçñÞèçêå åíüò ëåðôïý óéãÞ. Áêïëïýèçóå êáëëéôå÷íéêü ðñüãñáììá êáé ðïñåßá óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ìÝ÷ñé ôï Óýíôáãìá, ìå ðéêÝôåò
ãñáììÝíåò óôá ÅëëçíéêÜ êáé ôá ÁããëéêÜ êáé óõíèÞìáôá. "Íá êëåßóïõíå ïé âÜóåéò, êáìéÜ óõììåôï÷Þ,
óôïí ðüëåìï ôïõ ÍÁÔÏ êáìßá åìðëïêÞ", áðáßôçóáí
ïé äéáäçëùôÝò êáé êáôÞããåéëáí ôéò éìðåñéáëéóôéêÝò
åðåìâÜóåéò.
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Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Δωρεάν – Ανώτατη
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση για όλους
τους ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα

Ì

å áöïñìÞ ôçí óõíåäñßáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò (ÓÍÅ) ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 6 ÌÜç êáé ðáñÜ ôçí èÝóç ìáò ãéá áíáâïëÞ ôïõ, óõíåäñßáóå ìå èÝìáôá ìåôáîý ôùí ïðïßùí ï íÝïò Êáíïíéóìüò Óðïõäþí Ó÷ïëþí ÐëïéÜñ÷ùí êáé Ìç÷áíéêþí (Ð-Ì) ôùí Áêáäçìéþí
Åìðïñéêïý Íáõôéêïý (Á.Å.Í.), ôñïðïðïßçóç ôïõ Êáíïíéóìïý Óðïõäþí ÊÝíôñùí Åðéìüñöùóçò Óôåëå÷þí
Åìðïñéêïý Íáõôéêïý (Ê.Å.Ó.Å.Í.),
íÝïò Åóùôåñéêüò
Êáíïíéóìüò ôùí
Áêáäçìéþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý
(Á.Å.Í.).
Ç Äéïßêçóç ôçò
ÐÅÌÅÍ óå äåëôßï
ôýðïõ ðïõ Ýóôåéëå êáé óôïõò áñìüäéïõò öïñåßò
óôçñßæåé êáé åðéóõíÜðôåé ôéò èÝóåéò ôïõ Óðïõäáóôéêïý Óõëëüãïõ Áóðñïðýñãïõ, ðïõ äéáôõðþèçêáí áðü åêðñüóùðï
ôïõ óôç óõíåäñßáóç ôïõ ÓÍÅ, êáèþò êáé ôçí áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÊÅÓÅÍ ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 8 ÌÜç, áíáäåéêíýïíôáò ìåôáîý Üëëùí êáé ôéò ôñïðïðïéÞóåéò óôï Êáíïíéóìü Óðïõäþí
ôïõ ÊÅÓÅÍ.
Êáëïýìå ôïõ óðïõäáóôÝò ôùí ÁÅÍ, ôïõò ìåôåêðáéäåõüìåíïõò ôïõ ÊÅÓÅÍ ÐëïéÜñ÷ïõò - Ìç÷áíéêïýò, íá áãùíéóôïýìå ãéá:
ÁðïêëåéóôéêÜ - Åíéáßá - Äçìüóéá - ÄùñåÜí - Áíþôáôç ÍáõôéêÞ Åêðáßäåõóç êáé Ìåôåêðáßäåõóç ãéá
üëïõò ôïõò íáõôåñãÜôåò ìå óõãêñïôçìÝíá äéêáéþìáôá.
ÔïðïèÝôçóç óôç óõíåäñßáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ
ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò åê ìÝñïõò ôïõ
Óðïõäáóôéêïý Óõëëüãïõ ôçò ÁÅÍ Áóðñïðýñãïõ

Ðñéí áðü ïôéäÞðïôå Üëëï, ïöåßëù íá ðù, ìåôáöÝñïíôáò ôç ãíþìç êáé ôùí õðüëïéðùí ìåëþí ôïõ áðåñ÷üìåíïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óõëëüãïõ,
22

üôé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï ðñáãìáôïðïéåßôáé ç óçìåñéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ ÓÍÅ åßíáé áðáñÜäåêôïò.
Ìáò åíçìåñþóáôå ãéá ôá èÝìáôá ôçò óõíåäñßáóçò
ôç ÌåãÜëç ÔåôÜñôç 24/4, åíþ äçëáäÞ ïé ÁÅÍ ðáíåëëáäéêÜ åßíáé êëåéóôÝò ãéá ôéò äéáêïðÝò ôïõ ÐÜó÷á
êáé óõãêáëåßôå ôç óõíåäñßáóç óÞìåñá, ôçí ðñþôç
ìÝñá ðïõ îåêéíïýí îáíÜ ôá ìáèÞìáôá óôéò Áêáäçìßåò. Áõôü óçìáßíåé ðùò ìáò óôåñåßôå ôç äõíáôüôçôá,
ãéá ôá ðïëý
óïâáñÜ êáé ïõóéáóôéêÜ æçôÞìáôá ðïõ èá
óõæçôçèïýí
óÞìåñá åäþ,
íá óõæçôÞóïõìå ìå ôïõò õðüëïéðïõò
óðïõäáóôÝò üëùí ôùí Áêáäçìéþí,
íá
ôïõò åíçìåñþóïõìå, íá ðÜñïõìå êáé ôç äéêÞ ôïõò ãíþìç. Äåß÷íåôå ìå áõôüí ôïí ôñüðï ðüóç óçìáóßá Ý÷åé ãéá åóÜò ç
ãíþìç ôùí ßäéùí ôùí óðïõäáóôþí. ÆçôÞóáìå ôçí áíáâïëÞ ôçò óõíåäñßáóçò ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 10 çìÝñåò, êÜôé ðïõ äåí Ýãéíå äåêôü. Óôéò óõíåäñéÜóåéò ôïõ
ÓÍÅ ðñÝðåé ðñþôá áð' üëá íá áêïýãïíôáé ôá áéôÞìáôá, ïé áíÜãêåò, ç ãíþìç üëùí ôùí óðïõäáóôþí! ¢ñá, ðñþôá êáé êýñéá ïé áñìüäéïé áðü ôá Õðïõñãåßá
Íáõôéëßáò êáé Ðáéäåßáò, áëëÜ êáé ôá õðüëïéðá ìÝëç
ôïõ ÓÍÅ ïöåßëåôå íá ôéò ïñãáíþíåôå ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá Ý÷ïõìå ôïí áðáñáßôçôï ÷ñüíï íá åíçìåñùèïýìå, íá äéáìïñöþóïõìå ôéò óõëëïãéêÝò ìáò
äéåêäéêÞóåéò, íá ôïðïèåôçèïýìå.
Íá óçìåéþóïõìå åðßóçò ðùò ï ÷ñüíïò ðïõ äüèçêå ãéá íá ìåëåôçèïýí ôá åðéóõíáðôüìåíá áñ÷åßá êáé
ôï óýíïëï ôùí áëëáãþí ðïõ ðñïôåßíïíôáé, Þôáí ëßãïò. Õðïãñáììßæïõìå áõôü ôï æÞôçìá ãéáôß ð÷, ïé áëëáãÝò óôïí Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü åßíáé áñêåôÝò êáé
ü÷é ìüíï áõôÞ ðïõ ãñÜöåôáé óôçí åéóÞãçóç ôïõ 2ïõ
èåìáôéêïý áíôéêåéìÝíïõ, åíþ ðïëëÝò áðü áõôÝò åßíáé
ïõóéáóôéêÝò, äåí áöïñïýí äçëáäÞ ìüíï ðñáêôéêÜ
èÝìáôá ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôùí ÁÅÍ.
Áñ÷éêÜ, äåí äå÷üìáóôå ôï üôé öÝôïò óôçí ÁÅÍ ôçò
Ìáêåäïíßáò äåí èá ëåéôïõñãÞóïõí åéäéêÜ ó÷ïëåßá.
ÅÍÙÓÇ

g

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

¹äç ðÜñá ðïëëïß óõíÜäåëöïé ìáò, óðïõäáóôÝò áðü
Üëëåò Áêáäçìßåò áëëÜ êáé áðüöïéôïé, ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôá åéäéêÜ ó÷ïëåßá ðïõ áðáéôåßôáé ðñéí
ôï ôáîßäé ôïõò, áíáãêÜæïíôáé íá ìåôáêéíïýíôáé áðü
üëá ôá ìÝñç ôçò ÅëëÜäáò óôïí Áóðñüðõñãï, êÜôé
ðïõ áðïôåëåß ôåñÜóôéá ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç. Áðáéôïýìå íá ðáñèïýí üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá, íá
åîáóöáëéóôåß ç ÷ñçìáôïäüôçóç, ç õëéêÞ õðïäïìÞ,
ôï åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü þóôå üëá ôá åéäéêÜ ó÷ïëåßá íá ëåéôïõñãÞóïõí êáé ìÜëéóôá ü÷é ìüíï óôçí ÁÅÍ ôçò Ìáêåäïíßáò áëëÜ êáé óå üëåò ôéò õðüëïéðåò
ÁÅÍ.
Ó÷åôéêÜ ìå ôïí Êáíïíéóìü ÅéóáãùãÞò óðïõäáóôþí, ôïðïèåôïýìáóôå ùò åîÞò: Ðéóôåýïõìå ðùò ç
äõíáôüôçôá ðïõ äßíåôáé Ýíá ðïóïóôü óðïõäáóôþí
íá åéóÜãåôáé óôéò ÁÅÍ åßôå êáôáèÝôïíôáò ÁðïëõôÞñéï
Ëõêåßïõ Þ Áðïäåéêôéêü Áðüëõóçò ÄåõôåñïâÜèìéáò
Åêðáßäåõóçò, åßôå åðåéäÞ áíÞêåé óôéò åéäéêÝò êáôçãïñßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí êáíïíéóìü, áðïôåëåß Ýíá
ìÝôñï ðïõ ìðïñåß íá âïçèÞóåé, íá áíáêïõößóåé åñãáôéêÝò, ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò. Ãéá ôï ëüãï áõôü, äå
ìðïñïýìå íá åßìáóôå áíôßèåôïé.
Åðßóçò êáôáèÝôïõìå ôéò åîÞò äýï ðñïôÜóåéò:
Ðñïôåßíïõìå íá ðñïóôåèïýí óôïí êáíïíéóìü ðïóïóôÜ êáé ãéá ôïõò ðëçììõñïðáèåßò ôçò ÌÜíäñáò
áëëÜ êáé ôçò ÊñÞôçò, üðïõ áðü ôá ìÝóá ÖëåâÜñç ç
êáôÜóôáóç åßíáé ôñáãéêÞ ìå ôåñÜóôéåò êáôáóôñïöÝò
áëëÜ êáé ðÝíôå íåêñïýò.
Ðñïôåßíïõìå åðßóçò, áðåõèõíüìåíïé óôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, íá äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óôïõò ìáèçôÝò ðïõ äßíïõí ÐáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò ãéá íá ðåñÜóïõí óôéò ÁÅÍ, íá êáôï÷õñþíïõí ôç âáèìïëïãßá ôùí
ìáèçìÜôùí êáé ãéá ôéò åðüìåíåò ÷ñïíéÝò.
Ç ôåñÜóôéá ðëåéïøçößá ôùí áëëáãþí ðïõ ðñïôåßíïíôáé, äéáôçñïýí ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ Åóùôåñéêïý Êáíïíéóìïý êáé äåí Ý÷ïõí óêïðü ôçí åðßëõóç ôùí ôåñÜóôéùí ðñïâëçìÜôùí ôçò ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò. Ïé
ðïëéôéêÝò áðïöÜóåéò êáé êáôåõèýíóåéò ãéá ôç ÍáõôéêÞ Åêðáßäåõóç, ðïõ áðïôõðþíïíôáé óå Ýíáí âáèìü
êáé óôéò ðñïôåéíüìåíåò áëëáãÝò, äåí áðáíôïýí óôéò
óýã÷ñïíåò áíÜãêåò ìáò ãéá Åíéáßá, ðñáãìáôéêÜ Áíþôáôç, Äçìüóéá êáé ÄùñåÜí ÍáõôéêÞ Åêðáßäåõóç êáé
ìåôåêðáßäåõóç ÅíôáãìÝíç óôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò.
Äåí áðáíôïýí óôéò óýã÷ñïíåò áíÜãêåò ìáò ãéá äïõëåéÜ ìå óõãêñïôçìÝíá äéêáéþìáôá, ãéá åêðáéäåõôéêÜ
ôáîßäéá ðïõ èá ìáò äßíïõí ôá áðáñáßôçôá åöüäéá ãéá
íá áíôáðïêñéèïýìå óôéò áíÜãêåò ôïõ åðáããÝëìáôïò
ôïõ ÐëïéÜñ÷ïõ êáé ôïõ Ìç÷áíéêïý.
ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, ïé ðñïôåéíüìåíåò áëëáãÝò Ý÷ïõí äýï âáóéêÝò êáôåõèýíóåéò- óôï÷åýóåéò:
Áðü ôç ìßá, áðïôõðþíåôáé êáé óôïí íÝï Êáíïíéóìü
ç ðñïóðÜèåéá íá åíáñìïíéóôåß êáëýôåñá ç ÍáõôéêÞ
Åêðáßäåõóç, óå üëåò ôçò ôéò ðëåõñÝò, óôá ó÷Ýäéá êáé
ôéò åðéäéþîåéò ôïõ åöïðëéóôéêïý êåöáëáßïõ. Áðïôõðþíåôáé ç ðñïóðÜèåéá, ïé ÁÅÍ íá åîõðçñåôÞóïõí
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ðéï ó÷åäéáóìÝíá ôá ó÷Ýäéá êåñäïöïñßáò ôùí åöïðëéóôþí, íá áêïëïõèÞóåé ðéï óôåíÜ ç ÍáõôéêÞ Åêðáßäåõóç ôéò åîåëßîåéò êáé ôïí óêëçñü áíôáãùíéóìü
óôïí êëÜäï ôçò Íáõôéëßáò.
Áðü ôçí Üëëç, äéáôçñåßôáé ç óôñáôéùôéêïý ôýðïõ
ïñãÜíùóç ôùí Áêáäçìéþí êáé åíéó÷ýåôáé ç ðáñïõóßá
êáé åìðëïêÞ ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò. Ç ôåñÜóôéá
ðëåéïøçößá ôùí áíá÷ñïíéóôéêþí êáé áíôéäñáóôéêþí
Üñèñùí ðáñáìÝíåé Üèéêôç, åíþ ðñïóôßèåíôáé êáé íÝá!
Ðéï óõãêåêñéìÝíá:
• Óôï ¢ñèñï 4, óçìåßï 2, ðñïóôßèåôáé ç äõíáôüôçôá, ÷ñÝç ÃñáììáôÝá ôïõ Ó.Á.Å.Í íá áóêåß êáé óôÝëå÷ïò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò - ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò, êÜôé ðïõ ðñïçãïýìåíá ðñïâëåðüôáí íá êÜíåé ìüíï äéïéêçôéêüò õðÜëëçëïò.
• Óôï ¢ñèñï 13, óçìåßï 2, ðñïóôßèåôáé åðßóçò ç
äõíáôüôçôá, ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ãñáììáôåßáò ôçò Ó÷ïëÞò íá åßíáé êáé óôÝëå÷ïò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò.
• Óôï ¢ñèñï 28, óçìåßï 1, ðñïóôßèåôáé ìßá áêüìç
ðåéèáñ÷éêÞ ðïéíÞ, óôï Þäç áðáñÜäåêôï áõôü êáèåóôþò.
Äéáöùíïýìå ìå áõôÝò ôéò áëëáãÝò êáé åðáíáëáìâÜíïõìå ôá áéôÞìáôá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ðïõ áðïôåëïýí áéôÞìáôá êáé ðïëëþí Üëëùí óðïõäáóôþí óôéò
õðüëïéðåò ÁÅÍ: Áðáéôïýìå ôçí áðïóôñáôéêïðïßçóç
ôùí ÁÅÍ, ôçí êáôÜñãçóç üëùí ôùí áíá÷ñïíéóôéêþí
êáé áíôéäñáóôéêþí Üñèñùí ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôïí Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü. Êáìßá óõììåôï÷Þ ôùí åöïðëéóôþí, ôïõ Õðïõñãåßïõ, ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, ôùí
õðüëïéðùí ïñãÜíùí Äéïßêçóçò êáé Äéåýèõíóçò, óôéò
äéáäéêáóßåò ôïõ Óðïõäáóôéêïý Óõëëüãïõ.
ÏñéóìÝíåò áêüìç áëëáãÝò ðïõ èÝëïõìå íá åðéóçìÜíïõìå:
• Óôï ¢ñèñï 5 ðñïóôßèåôáé óôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ
ÄéåõèõíôÞ Ó÷ïëÞò ç ìÝñéìíá ãéá óõíåñãáóßá ìå Éäñýìáôá áëëÜ êáé öïñåßò áðáó÷üëçóçò, åôáéñåßåò
äçëáäÞ, ìå óôü÷ï üðùò áíáöÝñåôáé ôçí "áíáâÜèìéóç ôùí óðïõäþí êáé ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ".
• Ìßá áðü ôéò ðéï ÷áñáêôçñéóôéêÝò ßóùò áëëáãÝò
ðïõ ðñïôåßíåôå, åßíáé ç ðñïóèÞêç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ
ôïõ ¢ñèñïõ 9 ðïõ óôü÷ï Ý÷åé íá åíéó÷ýóåé ôïí ðñïóáíáôïëéóìü ôùí ÁÅÍ ðñïò ôçí Ýñåõíá.
Åêôüò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ Üñèñïõ, êáé Üëëá óçìåßá ôïõ êåéìÝíïõ äéáôñÝ÷ïíôáé áðü ôç óôü÷åõóç ãéá
ôçí åíßó÷õóç ôïõ ðñïóáíáôïëéóìïý ôùí ÁÅÍ ðñïò
ôç óõíåñãáóßá ìå ÁÅÉ ôïõ åóùôåñéêïý Þ ôïõ åîùôåñéêïý óå åñåõíçôéêÜ áëëÜ êáé ìåôáðôõ÷éáêÜ ðñïãñÜììáôá óôïí ôïìÝá ôçò íáõôéêÞò ôå÷íïëïãßáò. Èá
èÝëáìå óå áõôü ôï óçìåßï íá õðïãñáììßóïõìå ôá åîÞò: Åßìáóôå áíôßèåôïé óôç óõíåñãáóßá ôùí ÁÅÍ ìå
Üëëá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá ãéá ôçí Ýñåõíá, ìÝóá
êáé áðü ìåôáðôõ÷éáêÜ ðñïãñÜììáôá; Åßìáóôå áíôßèåôïé óôçí ïñãÜíùóç êáé äéåîáãùãÞ áðü üëá ôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá, åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí óôçí
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Ê

Ê åðéóôçìïíéêÞ ôïõò ðåñéï÷Þ; ÖõóéêÜ êáé ü÷é.

ÓÞìåñá, ôï åðßðåäï áíÜðôõîçò ôçò ôå÷íïëïãßáò, ç
åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç ðïõ Ý÷åé êáôáêôçèåß, ìðïñåß íá
óõìâÜëëåé óôçí éêáíïðïßçóç ôùí óýã÷ñïíùí áíáãêþí ôïõ åñãáæüìåíïõ ëáïý êáé ôçò íåïëáßáò, óôçí
Üíïäï ôïõ âéïôéêïý ìáò åðéðÝäïõ. Ç Ýñåõíá ðïõ èá
õðçñåôåß áõôüí ôïí óêïðü åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßá.
Äåí åßíáé áõôü üìùò ðïõ Ýñ÷åôáé íá ëýóåé ç ðñïôåéíüìåíç áëëáãÞ!
Åßìáóôå áíôßèåôïé óôçí õðïôáãÞ ôçò åñåõíçôéêÞò
äñáóôçñéüôçôáò óôéò áíÜãêåò ôçò êåñäïöïñßáò ôïõ
åöïðëéóôéêïý êåöáëáßïõ. Åßìáóôå áíôßèåôïé óôçí Ýñåõíá ðïõ ãßíåôáé ìå óêïðü ôï êÝñäïò, óôçí Ýñåõíá
ðïõ êõñéüôåñï êñéôÞñéï ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áðïôåëåß ôï áí áõôÜ åßíáé åìðïñåýóéìá. ÁíáöÝñåôáé
÷áñáêôçñéóôéêÜ óôï ðñïôåéíüìåíï êåßìåíï: "ÅðéðëÝïí ðüñïé ðñïÝñ÷ïíôáé êáé áðü éäéùôéêïýò öïñåßò Þ
öõóéêÜ ðñüóùðá, ôá ïðïßá áíáèÝôïõí óôçí ÁÅÍ Ýñåõíá êáé ôç ÷ñçìáôïäïôïýí. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôÝôïéáò Ýñåõíáò áíÞêïõí óå áõôüí ðïõ ôçí áíáèÝôåé Þ
êáé óôçí ÁÅÍ, áíÜëïãá ìå üóá èá ðñïâëÝðïíôáé óôç
ó÷åôéêÞ óýìâáóç." Ôçí ßäéá óôéãìÞ ìå ôá ðáñáðÜíù:
• Äéáôçñåßôáé ç áðáñÜäåêôç ðñüâëåøç ãéá ôìÞìáôá 35 - 40 áôüìùí, êÜôé ðïõ äõóêïëåýåé óå ìåãÜëï
âáèìü ôï Ýñãï ôïõ åêðáéäåõôéêïý, ñß÷íåé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ìáèÞìáôïò.
• Äéáôçñåßôáé ôï áðáñÜäåêôï êáèåóôþò ôùí óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ãéá Ýíá ìÝñïò ôùí êáèçãçôþí. ¸ôóé äåí äßíåôáé ëýóç óôá ìåãÜëá êåíÜ ðïõ
õðÜñ÷ïõí óå êáèçãçôÝò êáé íáõôïäéäáóêÜëïõò óå üëåò ôéò ÁÅÍ.
• Äéáôçñïýíôáé ïé áðáñÜäåêôåò, êáôáäéêáóôÝåò,
ñáôóéóôéêÝò ðñïâëÝøåéò ôùí ¢ñèñùí 16 êáé 18 üôé
äåí äéêáéïýíôáé äùñåÜí Ðáéäåßáò ïé áëëïäáðïß
óðïõäáóôÝò êáé üôé ïé äéïéêïýíôåò ôïõò Óõëëüãïõò
ôùí óðïõäáóôþí ðñÝðåé íá åßíáé ¸ëëçíåò ðïëßôåò!
Óáò äçëþíïõìå ìå ôïí ðéï îåêÜèáñï ôñüðï üôé ïé ßäéïé ïé óðïõäáóôÝò êáé ìüíï áõôïß Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá áðïöáóßæïõí ãéá ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôïõò,
ìÝóá áðü ìáæéêÝò êáé óõëëïãéêÝò äéáäéêáóßåò. Ôá äéêÜ ìáò éäáíéêÜ åßíáé ç áëëçëåããýç êáé ç óõíáäÝëöùóç áíÜìåóá óå üëåò ôéò åèíéêüôçôåò, áíÜìåóá óå
üëïõò ôïõò ëáïýò. Åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí õðïêñéôéêü íá
åðéäéþêåôå íá éó÷ýóïõí ôÝôïéïõ åßäïõò Üñèñá óôïí
Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü ôùí ÁÅÍ åíþ ôçí ßäéá þñá, ðÜíôá ìå êñéôÞñéï ôá êÝñäç ôùí åöïðëéóôþí, ðÜíù áðü ôï 80% ôùí åñãáæüìåíùí óôá ðëïßá, éäéáßôåñá
ôùí êáôþôåñùí ðëçñùìÜôùí, åßíáé áëëïäáðïß, Üãñéá åêìåôáëëåõüìåíïé.
• Äéáôçñïýíôáé åðßóçò üëá åêåßíá ôá ¢ñèñá êáé ôá
óçìåßá, üðùò ôï ¢ñèñï 20, ðïõ äåß÷íïõí ôçí ðñïóðÜèåéá åöïðëéóôþí, êõâåñíÞóåùí êáé Õðïõñãåßùí,
íá äéáìïñöþóïõí ôïõò óðïõäáóôÝò óå ðåéèÞíéïõò
êáé õðïôáêôéêïýò åñãáæüìåíïõò, ðïõ äåí èá áíôé-

24

äñïýí, ðïõ äåí èá äéåêäéêïýí ôá äßêéá ôïõò.
• Äéáôçñåßôáé ôï êáèåóôþò ôçò ðáñÜäïóçò ôùí êõëéêåßùí ôùí ÁÅÍ óå éäéþôåò.
• Åðßóçò óôïí íÝï Êáíïíéóìü Ý÷åé áðáëåéöèåß
ðëÞñùò ôï ¢ñèñï ðïõ áöïñïýóå ôçí Ôñïöïäïóßá
óôéò ÁÅÍ åóùôåñéêÞò öïßôçóçò. Ç ìïíáäéêÞ ðñüôáóç
óå ïëüêëçñï ôïí íÝï Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü ðïõ áöïñÜ ôçí óßôéóç ôùí óðïõäáóôþí óôéò ÁÅÍ åóùôåñéêÞò öïßôçóçò åßíáé óôï ¢ñèñï 16 óôï óçìåßï 2, üðïõ
áíáöÝñåôáé áðëÜ ðùò óôçí äùñåÜí åêðáßäåõóç ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ôñïöÞ. ¾óôåñá áðü áõôü ôßðïôå
Üëëï, êáìßá ðéï óõãêåêñéìÝíç ðñüâëåøç ãéá ôçí åîáóöÜëéóç üëùí ôùí üñùí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò óßôéóçò óôéò áíôßóôïé÷åò ÁÅÍ, ãéá ôï áíáãêáßï ðñïóùðéêü êáé ÷ñçìáôïäüôçóç, ãéá ôï ðüóá ãåýìáôá èá ðáñÝ÷ïíôáé ê.á. ÁõôÞí ôç óôéãìÞ äåí ëåéôïõñãåß óå êáìßá ÁÅÍ óßôéóç! Áíôß ëïéðüí íá ðÜñåôå üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá þóôå áõôÞ ç êáôÜóôáóç íá áíôéóôñáöåß, áöáéñåßôå êáé ôçí ðáñáìéêñÞ ðñüâëåøç áðü ôïí
Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü!
Ó÷åôéêÜ ìå ôï åêðáéäåõôéêü ôáîßäé ç ôïðïèÝôçóç
ìáò åßíáé ç åîÞò: Ôï êõñéüôåñï æÞôçìá äåí åßíáé ôüóï ôï ðüôå èá ðñáãìáôïðïéåßôáé, áëëÜ ôï ðùò èá áðïôåëåß ðñáãìáôéêÜ åêðáéäåõôéêü ôáîßäé. Ôï êõñéüôåñï æÞôçìá åßíáé ôï íá ïñãáíþíåôáé ìå ôÝôïéïõò üñïõò þóôå íá ðáßñíïõìå ôá áðáñáßôçôá åöüäéá, þóôå íá åìðëïõôßæïõìå ôéò ãíþóåéò ìáò ðÜíù óôï åðÜããåëìá ìáò. Ðñïûðüèåóç ãéá áõôü åßíáé ïé äüêéìïé
Ðëïßáñ÷ïé êáé Ìç÷áíéêïß íá ìçí êáëýðôïõí ïñãáíéêÝò èÝóåéò êáé áõôü áðïôåëåß áßôçìá ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò. Áßôçìá ìáò áðïôåëåß åðßóçò, íá åßíáé áðïêëåéóôéêÞ åõèýíç ôïõ Õðïõñãåßïõ Íáõôéëßáò êáé ôçò Äéïßêçóçò ôçò êÜèå ÁÅÍ, ç åýñåóç êáñáâéïý ãéá ôá åêðáéäåõôéêÜ ôáîßäéá. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôç óýíôïìç
åéóÞãçóç, ãéá ôï Á' åêðáéäåõôéêü ôáîßäé Ýôïõò 2019,
äéêáßùìá íáõôïëüãçóçò åß÷áí êáôï÷õñþóåé 1398
óðïõäáóôÝò. Áðü áõôïýò Ýëáâáí ÊÅÐ, Åã÷åéñßäéï Êáôåõèõíüìåíçò Åêðáßäåõóçò, 1229. Áõôü óçìáßíåé
ðùò 169 óðïõäáóôÝò äåí êáôÜöåñáí ðïôÝ íá âñïõí
åôáéñåßá ãéá ôï åêðáéäåõôéêü ôïõò ôáîßäé åíþ åß÷áí
ðåñÜóåé ôá áðáñáßôçôá ìáèÞìáôá, êÜôé ðïõ åßíáé áðáñÜäåêôï!
Áðü üëá ôá ðáñáðÜíù áíáäåéêíýåôáé áõôü ðïõ
ôïíßóáìå åîáñ÷Þò. Ôá ìåãÜëá ðñïâëÞìáôá ôçò ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò ìÝíïõí áíÝããé÷ôá, ìÝíïõí Ýîù áðü ôç óçìåñéíÞ óõæÞôçóç. Åìåßò üìùò åðéìÝíïõìå
íá ôá èÝôïõìå óå ðñþôï ðëÜíï, êáé áðü ôç èÝóç ðïõ
Ý÷ïõìå åäþ, óôï Óõìâïýëéï ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò.
Ðïëý ðåñéóóüôåñï èá åðéìåßíïõìå íá áíáäåéêíýïõìå ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ åõèýíåôáé ãéá áõôÜ, ç ïðïßá Ý÷åé
üíïìá êáé åðþíõìï. Åßíáé ç ðïëéôéêÞ ðïõ åîõðçñåôåß
ôá óõìöÝñïíôá ôùí êåöáëáéïêñáôþí, ôùí åöïðëéóôþí, ôùí ìåãÜëùí íáõôéëéáêþí åôáéñåéþí, ðïëéôéêÞ
ðïõ öõóéêÜ Ý÷ïõí åöáñìüóåé üëåò ïé êõâåñíÞóåéò.
ÅÍÙÓÇ
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Ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ óôçí ÁÅÍ Áóðñïðýñãïõ, ç Äéïßêçóç ðñïåéäïðïéåß ôïõò óðïõäáóôÝò íá ìçí êÜèïíôáé êÜôù áðü ôá ìðáëêüíéá ãéáôß õðÜñ÷åé êßíäõíïò
ôñáõìáôéóìïý, êÜôé ðïõ áðïäåéêíýåé ôçí õðï÷ñçìáôïäüôçóç ôçò Ó÷ïëÞò, ç êõâÝñíçóç åíéó÷ýåé ìå êÜèå äõíáôü ôñüðï ôïõò Ýëëçíåò åöïðëéóôÝò. Ôçí ßäéá
óôéãìÞ ðïõ ï åîïðëéóìüò ôùí åñãáóôçñßùí åßíáé áðáñ÷áéùìÝíïò üðùò êáé ôá óõããñÜììáôá ðïõ ìáò äßíïíôáé, ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ôá êôßñéá ôùí Áêáäçìéþí
âñßóêïíôáé óå Üèëéá êáôÜóôáóç, ÷ùñßò ôçí áðáñáßôçôç óõíôÞñçóç, ç êõâÝñíçóç õðïãñÜöåé ìå ôïõò åöïðëéóôÝò óõìöùíßåò åèåëïíôéêÞò öïñïëïãßáò, áêïýìå ùò ìüíéìç äéêáéïëïãßá ðùò äåí õðÜñ÷ïõí ëåöôÜ. Ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ï åëëçíüêôçôïò óôüëïò êáôáëáìâÜíåé ôçí ðñþôç èÝóç ðáãêïóìßùò, ôï ðïóïóôü áíåñãßáò óôïõò áðüöïéôïõò Ðëïßáñ÷ïõò êáé Ìç÷áíéêïýò åßíáé 25 - 30%. ¼óï ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò
ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò êáèïñßæåôáé áðü ôéò áíÜãêåò
ôùí åöïðëéóôþí, ôüóï áõôü èá óõññéêíþíåóáé, ôüóï
ç ðëÞñçò êáé ïëïêëçñùìÝíç ìüñöùóç èá äßíåé ôç
èÝóç ôçò óôçí åöÞìåñç êáôÜñôéóç, ôüóï èá ìåôáôñÝðïíôáé ôá ðñïãñÜììáôá óðïõäþí óå Ýíá Üèñïéóìá ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí êáé äåîéïôÞôùí. ÁðïôÝëåóìá ôçò ðïëéôéêÞò ðïõ åöáñìüæåôáé åßíáé ïé óðïõäáóôÝò óôéò ÁÅÍ íá åêðáéäåõüìáóôå óôá åëÜ÷éóôá áíáãêáßá êÜèå öïñÜ, íá áðïöïéôïýìå ùò öèçíü åñãáôéêü äõíáìéêü.
Ïé óðïõäáóôÝò äåí èá óõìâéâáóôïýìå ìå áõôÞí
ôçí êáôÜóôáóç.
Áðáéôïýìå:
• Åíéáßá, ðñáãìáôéêÜ Áíþôáôç, áðïêëåéóôéêÜ Äçìüóéá êáé äùñåÜí ÍáõôéêÞ Åêðáßäåõóç êáé ìåôåêðáßäåõóç. Áðáéôïýìå áõôÞ íá åßíáé åíôáãìÝíç áðïêëåéóôéêÜ óôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, íá áðïôåëåß ìå áõôüí
ôïí ôñüðï êïììÜôé ôçò óõíïëéêÞò åêðáéäåõôéêÞò äïìÞò.
• Ãåííáßá ÷ñçìáôïäüôçóç üëùí ôùí ÁÅÍ. ÁíáâÜèìéóç ôçò õëéêïôå÷íéêÞò õðïäïìÞò êáé üëùí ôùí
åñãáóôçñßùí. Åêóõã÷ñïíéóìü ôçò ýëçò ôùí óõããñáììÜôùí êáé ôùí âéâëßùí óôï åðßðåäï ôçò ôå÷íïëïãßáò ðïõ áîéïðïéåßôáé óÞìåñá óôá ðëïßá.
ÐñïóëÞøåéò ìüíéìùí êáèçãçôþí êáé íáõôïäéäáóêÜëùí ìå óõãêñïôçìÝíá åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá.
•Ôá ðôõ÷ßá ìáò íá åßíáé éóüôéìá ìå ôá áíôßóôïé÷á
ôçò óôåñéÜò, ìå êáôï÷õñùìÝíá åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá. Ãíùñßæåôå üôé ìüíï üôáí ðÜñïõìå ôï äßðëùìá ôïõ Á´ Ðëïßáñ÷ïõ êáé Á' Ìç÷áíéêïý, ãßíåôáé
ôï ðôõ÷ßï ìáò éóüôéìï ìå áõôÜ ôùí ÉäñõìÜôùí ÔñéôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò. Åíþ ôá äéðëþìáôá ìáò áíáãíùñßæïíôáé äéåèíþò, óôçí ðáôñßäá ìáò óôç óôåñéÜ
åßíáé óáí íá ìç óðïõäÜóáìå ðïôÝ ôüóá ÷ñüíéá óôçí
ÁÅÍ.
• Ôï åêðáéäåõôéêü ôáîßäé íá ïñãáíþíåôáé ìå ôÝÅÍÙÓÇ
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ôïéïõò üñïõò þóôå ðñáãìáôéêÜ íá ìáò äßíåé ôá áðáñáßôçôá åöüäéá ãéá íá âñåèïýìå Ýôïéìïé íá áíáëÜâïõìå èÝóåéò åõèýíçò óôï ðëïßï. Ïé äüêéìïé Ðëïßáñ÷ïé êáé Ìç÷áíéêïß íá ìçí êáëýðôïõìå ïñãáíéêÝò èÝóåéò óôá ðëïßá. Áðáéôïýìå åðßóçò, ç åýñåóç êáñáâéïý ãéá ôá åêðáéäåõôéêÜ ôáîßäéá íá áðïôåëåß åõèýíç
áðïêëåéóôéêÜ ôïõ Õðïõñãåßïõ Íáõôéëßáò êáé ôçò Äéïßêçóçò ôçò êÜèå ÁÅÍ.
•¸íôáîç üëùí ôùí åéäéêþí ó÷ïëåßùí óôï ðñüãñáììá óðïõäþí. ¼ëç ç áðáñáßôçôç ãíþóç ãéá íá
ìðïñÝóåé êÜèå óðïõäáóôÞò íá áêïëïõèÞóåé ôï åðÜããåëìá ôïõ, íá åßíáé åíôáãìÝíç óôï ðôõ÷ßï ôçò åéäéêüôçôáò ôïõ.
Äéáöùíïýìå óõíïëéêÜ ìå ôï Åõñùðáúêü Óýóôçìá
ÌåôáöïñÜò êáé Óõóóþñåõóçò Ðéóôùôéêþí ÌïíÜäùí
(ECTS). Ìå âÜóç ôçí êáôåýèõíóç áõôÞ ôçò ÅÅ, ôá
ðñïãñÜììáôá óðïõäþí äåí ïöåßëïõí íá ðáñÝ÷ïõí
ïëïêëçñùìÝíç ãíþóç êáé ìüñöùóç ãýñù áðü Ýíá
åðéóôçìïíéêü áíôéêåßìåíï.
Áíôßèåôá áðïôåëïýí Ýíá Üèñïéóìá ìáèçìÜôùí,
êÜèå Ýíá áðü ôá ïðïßá áíôéóôïé÷åß óå Ýíáí áñéèìü
ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí. Áðïôåëïýí ìå Üëëá ëüãéá Ýíá
Üèñïéóìá óêüñðéùí êáé áóýíäåôùí ìåôáîý ôïõò
ãíþóåùí. Áõôü ôï Üèñïéóìá ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí èá
áðïôåëåß ôï "åöüäéï" êÜèå õðïøÞöéïõ óôçí áãïñÜ
åñãáóßáò ôçò ÅÅ, ôï êïéíü ìÝôñï óýãêñéóçò êáé áíôáãùíéóìïý ôïõ ìå ôïõò õðüëïéðïõò õðïøÞöéïõò. Ìå
áõôüí ôïí ôñüðï ôá ðôõ÷ßá ïäçãïýíôáé óôç äéÜëõóç,
óôçí õðïâÜèìéóç, åíþ ôáõôü÷ñïíá åíéó÷ýåôáé ï
ðñïóáíáôïëéóìüò ðñïò ôçí éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç.
ÅðáíáëáìâÜíïõìå ëïéðüí ôá áéôÞìáôá ðïõ äéáôõðþóáìå êáé ðáñáðÜíù. Ìüíï ç éêáíïðïßçóç ôùí áéôçìÜôùí áõôþí èá ïäçãÞóåé óå ðñáãìáôéêÞ áíáâÜèìéóç ôçò ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò. Áðáéôïýìå åðßóçò
ôçí êáôÜñãçóç ôïõ Ð.Ä 141/2014 êáé ôùí íüìùí
3153/2003, 3450/2006 ðïõ áíïßãïõí ôï äñüìï óôçí
éäéùôéêïðïßçóç ôçò ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò.
Êáôáøçößæïõìå ôçí Ê.Õ.Á ãéá ôçí ðñïóáñìïãÞ
ôïõ ECTS óôï ðñüãñáììá óðïõäþí ôùí Ó÷ïëþí
ÐëïéÜñ÷ùí êáé Ìç÷áíéêþí.
ÅðáíáëáìâÜíïõìå êáé óå áõôü ôï èÝìá ôá áéôÞìáôá ìáò ãéá:
•ÅéóáãùãÞ üëùí ôùí åéäéêþí ó÷ïëåßùí óôá ðñïãñÜììáôá óðïõäþí. ¼ëç ç áðáñáßôçôç ãíþóç ðïõ
áðáéôåßôáé ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá áêïëïõèÞóïõìå ôá
åðáããÝëìáôá ôïõ Ìç÷áíéêïý êáé ôïõ ÐëïéÜñ÷ïõ íá
åßíáé åíôáãìÝíç óôï ðôõ÷ßï.
• Íá åîáóöáëéóôåß óå üëåò ôéò ÁÅÍ ç ëåéôïõñãßá
÷þñùí áèëçôéóìïý êáé ðïëéôéóìïý, óôïõò ïðïßïõò ïé
óðïõäáóôÝò èá ìðïñïýìå íá áèëçèïýìå, íá áó÷ïëçèïýìå ìå ôç ìïõóéêÞ, ôï èÝáôñï ê.á.
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ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ Ã.Ó ÊÅÓÅÍ/Ìç÷áíéêþí
ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 8 ÌÜç ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
ôïõ ÊÅÓÅÍ/Ìç÷áíéêþí óôçí ïðïßá áíáäåß÷ôçêáí ôá ïîõììÝíá ðñïâëÞìáôá, ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå ïé ìåôåêðáéäåõüìåíïé Ìç÷áíéêïß óôï ÊÅÓÅÍ êáé óå óõíäõáóìü
ìå ôá ðñüóèåôá áíôéäñáóôéêÜ ìÝôñá, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé
ç ôñïðïðïßçóç ôïõ êáíïíéóìïý óðïõäþí ôïõ ÊÅÓÅÍ.
ÓõãêåêñéìÝíá óôéò 6/5/2019 óõíåäñßáóå ôï Óõìâïýëéï ÍáõôéêÞò Åêðáßäåõóçò (ÓÍÅ) üðïõ ìåôáîý ôùí
èåìÜôùí ðåñéåëÜìâáíå ôñïðïðïßçóç ôïõ Êáíïíéóìïý
Óðïõäþí ÊÝíôñùí Åðéìüñöùóçò Óôåëå÷þí Åìðïñéêïý
Íáõôéêïý (Ê.Å.Ó.Å.Í.), íÝï Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü ôùí
Áêáäçìéþí Åìðïñéêïý
Íáõôéêïý (Á.Å.Í.), íÝï
Êáíïíéóìü
Óðïõäþí
Ó÷ïëþí ÐëïéÜñ÷ùí êáé
Ìç÷áíéêþí (Ð-Ì) ôùí Áêáäçìéþí Åìðïñéêïý
Íáõôéêïý (Á.Å.Í).
Óôç óõíåäñßáóç äåí
õðÞñ÷å åêðñïóþðçóç
áðü ôéò ÓõíôïíéóôéêÝò
ÊÅÓÅÍ/ÐëïéÜñ÷ùí - Ìç÷áíéêþí, åíþ ôï õðïõñãåßï êïéíïðïßçóå ôá èÝìáôá ôçí ðåñßïäï ôùí åïñôþí
ôïõ ÐÜó÷á ðïõ Þôáí êëåéóôü ôï ÊÅÓÅÍ êáé ïé ÁÅÍ Ý÷ïíôáò ùò áðïôÝëåóìá íá ìçí óõæçôçèïýí óå ÃåíéêÝò
óõíåëåýóåéò ÊÅÓÅÍ, ÁÅÍ.
ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïõìå üôé óôï íÝï êáíïíéóìü
óðïõäþí:
Óôï Óõìâïýëéï ôïõ ÊÅÓÅÍ, áðïêëåßïíôáé ïé áíôéðñüóùðïé óðïõäáóôþí êáèþò êáé áíôéðñüóùðïé êáèçãçôþí áðü êÜèå åéäéêüôçôá. Äåí õðÜñ÷åé ÷ñïíïäéÜãñáììá óõíåäñßáóçò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôï ïðïßï óõíåäñßáæå êÜèå 3 ìÞíåò, ïýôå êáèïñßæåôáé ï ôñüðïò ëÞøçò áðïöÜóåùí ðïõ ãéíüôáí ìå ó÷åôéêÞ ðëåéïøçößá
ôùí ðáñéóôÜìåíùí ìåëþí.
Ôï Åêðáéäåõôéêü Óõìâïýëéï, óõíåäñéÜæåé ôáêôéêÜ 2
öïñÝò ôïí ÷ñüíï åíþ Þôáí êÜèå ìÞíá.
Áðïôåëåß ðñüêëçóç åíþ ç ðëåéïøçößá ôùí åñãá-

óôçñßùí äåí ëåéôïõñãïýí êáé óõíå÷ßæïíôáé ïé åëëåßøåéò óå âéâëßá, íá êáèïñßæïíôáé óôï íÝï êáíïíéóìü
ðåéèáñ÷éêÝò êáé ÷ñçìáôéêÝò ðïéíÝò óå âÜñïò ôùí ìåôåêðáéäåõïìÝíùí áðü ôõ÷üí öèïñÝò, ðïõ ìðïñåß íá
åðéâÜëåé ç Äéïßêçóç.
Óôç óõíåäñßáóç ôïõ ÓÍÅ áðïññßöèçêå ç ðñüôáóç
ðïõ Ý÷åé êáôáèÝóåé áðü ôéò 23/2/2018 ôï Åêðáéäåõôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÊÅÓÅÍ/Ìç÷áíéêþí ãéá ôçí äçìéïõñãßá åéäéêþí ôìçìÜôùí åêðáßäåõóçò ãéá "ÕøçëÞ ôÜóç
óôá ðëïßá" êáé "Çëåêôñïðñüùóç".
Ïé óïâáñÝò åëëåßøåéò óå åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü
(ç ðëåéïøçößá ôïõò åßíáé ùñïìßóèéïé), Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá óôï ÊÅÓÅÍ/Ìç÷áíéêþí íá ìçí ìðïñïýí íá äçìéïõñãçèïýí ôìÞìáôá
ãéá íá êáëýøïõí ôéò áõîçìÝíåò áíÜãêåò ôùí
óõíáäÝëöùí ðïõ èÝëïõí íá åããñáöïýí
óôïí êýêëï ìáèçìÜôùí
ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ
äéðëþìáôïò ôïõ Á' Ìç÷áíéêïý. Ç ãñáììáôåßá
ôïõ ÊÅÓÅÍ/Ìç÷áíéêþí
ôïõò ðáñáðÝìðåé ãéá
ôïí ÓåðôÝìâñç!!!
ÐáñÜëëçëá ç áðáîßùóç ôçò êôçñéáêÞò õðïäïìÞò Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôï ìåãÜëï áìöéèÝáôñï íá ðáñáìÝíåé ãéá ìÞíåò åêôüò ëåéôïõñãßáò áðü ôïí êßíäõíï ðôþóçò ôçò ïñïöÞò ôïõ!!!
ÁõôÝò ïé åîåëßîåéò ðñïóôßèåíôáé óôç äéáñêÞ õðïâÜèìéóç ôïõ ÊÅÓÅÍ êáé óõíïëéêÜ ôçò íáõôéêÞò åêðáßäåõóçò ìå åõèýíç üëùí ôùí ìÝ÷ñé óÞìåñá êõâåñíÞóåùí,
áíïßãïíôáò ôçí üñåîç óôá ðáñÜóéôá ôçò éäéùôéêÞò åêðáßäåõóçò.
Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáôáäéêÜæåé ôéò åðéêåßìåíåò áíôéäñáóôéêÝò áëëáãÝò óôï êáíïíéóìü óðïõäþí ôïõ
ÊÅÓÅÍ êáé æçôÜìå ôçí Üìåóç óõíÜíôçóç ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Íáõôéëßáò ãéá ôçí åðßëõóç ôùí ïîõììÝíùí ðñïâëçìÜôùí ìáò.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ΚÅÓÅÍ/ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ

Øõ÷ïèåñáðåßá åöÞâùí êáé åíçëßêùí, óõìâïõëåõôéêÞ,
ðñïóùðéêÞ áíÜðôõîç - áõôïãíùóßá. ÓõìâïõëåõôéêÞ
ãïíÝùí. Áíôéìåôþðéóç Üã÷ïõò, öïâéþí, Ýììïíùí
éäåþí, äéáôáñá÷þí äéÜèåóçò, êáôÜèëéøç, ìåëáã÷ïëßá,
äéá÷åßñéóç êñßóåùí, ðÝíèïõò - áðþëåéáò,
áíôéìåôþðéóç äéáôáñá÷þí ðñüóëçøçò ôçò ôñïöÞò ðá÷õóáñêßáò, ðñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí, åðáããåëìáôéêÝò
äõóêïëßåò, äéá÷åßñéóç èõìïý, åíßó÷õóç áõôïåêôßìçóçò,
äéåêäéêçôéêüôçôáò, êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí
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ÊÅÓÅÍ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
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